




Tømmerstokken gled hurtig og 
i svære Bugtninger nedover mod 
Re.iaarvand med Tollekniven hans 
sidd ende i iden paa sig ... 

Det var en forfærdelig stor 
Orm, lum havde sat sig paa, og 
som lian troede var en Tømmer
stok. Ormen havcle vel ligget og 

. ti2 ' 



of heat 
at Prisen ikke er værd at 

:fortælle om denne Vares mange 

l(ul, Ved og Sand 
Ene 0 Agenter for Wellington og Jfopiah Kul 

HARRISON BROS. 

ER NAVNET 



Til lhnkommelse. 
Enten De ønsker at kjøbe 
en Diamant, eller De kun 
ønsker et Juvelstykke re
pareret, er der kun en rig 
tig Plads i Tacoma, og det 
er 

HART'S 
950 Pacific Ave 

J. A. SORLEY. 
Norsk Sagfører. 

811-312 Bank of California Buldg. 

Pb_o1rns ti;l!~769 

Pendigte. 
Skrevet for Tacoma Tidende 

Af "Viz." 

Tacoma Tidende Fredagen 2il Nov 

Vi &li ber (ila~~ene I ?e so~ en Mare til h~~. fik det 
mdfnet. '.H.avde hun sagt at det 
eller det skulde hun gjØte, maat
te hun gjøre det. En Pligt laa 
og aad hende som Arvesynden. 

Hos Anne Korsveien. Hvis nogen løi ti! hende, blev hun 
(Fortsat). rasende, næsten ude af sig selv. 

Hun arbeidet derfor med Lyst Aldrig kr:nde hun gjøre sig saa 
og Iver, og hver Skilling, som lav som åt lyve til nogen; Sand-
hun kunde afse. lagde hun paa heden fremfor alt. Hun var for 
Kistebunden og for hver 8killing stolt til at skjule sig ba~ enLøgn. i 
hun lagde der, trallet hun en ny Hun havde saaledes lovet Bedst_e- · 
Slaat. Bendes inderligste Tan· 17 .11 • 11 k l moren at betale Pengene for B1l-
ker var dog hos Anders; skjønt aar I samme !-10 a. er. letten, og før hun fik indfriet det· 1 

faa og ingen mærket paa hende, Gradmlle OphClilD te sit Løfte, fik hun ikke Fred. 
hvor inderlig hun længtes efter 906 C Street Tacoma. Wash. Men Bedstemnderen vilde ikke 
Manden sin. Haabet om at faa høre noget om det; hun skulde 
se ham igjen, gav hende Sinds- Styggeriet; dette Liv gik ikke være hos hende den Vinter idet
ligevægt og frisk Mod; skjønt længere an!" Et Par Dage e~ter mindste og gaa paa engelsk ::3ko
Hjertet banket i den ældre Kvin- at han havde brændt Felen, for- le, saa hun kunde lære Sproget 
d( s Bryst ved Tanken om at faa talte han Anne, at nu havde han noget før hun tog Tjeneste i By
leve sam~en og stelle for ham bestemt sig til at reise til Ameri- en. O~ saa blev det. Hun maatte 
igjen: ka. Og saa blev det; ud paa Vaa- føie BEdstemoderen; thi det var 

Derfor sang og trallet hun hele ren, drog han ivei vestover. . ogsaa hendes Pligt. I 
Dagen lang de Viser og Toner 'lo A_ar efter at han var reist, Imidlertid var det først i Au-. 
han og hun havde sunget sammen kom _Billetten. Anne solgte. hvad gust Maaned bare og den engel~' 
i Ungdommen; dengang At;-ders 

1
hun eikk~ kunpde tage i:ned sig og ske Skole begyndte ikke f~r iSep

var den sprækeste Kar og flmke- agd disse . enge til dem h~n tember, saa hun havde Tiden til 
ste Spillemand i mange MilesOm- havde paa Kistebunden. Med sm sin Raadighed og besøg1e sine 
kreds, da han beilet til Biris vak-f Datter, dennes Mand Ko_g D_atter, Slægtninger, som boet paa en 
reste Jente Anne Kalrasen. - Ja· ~amt nogle. a~d~e ie.ndmger, vakker Farm, nogle Mil derfra. I 

------------- th' d b d ··drog de saa ivei tJlAmenka. Men . . 
H. P. Burdick. G.(DoweMPcQbul<:st)en n·1 · manged var Be~ ~ohm daafe I Per, Annes O' Anders Eløn blev Denne Farm havde sm Behg-

Notary u ic m og u enom m av e or- . . . N ° p H h genhed paa en af de mange flad-
BURDICK & McQUESTEN søgt atvindeAnne Kalresen; men 1dgJe!1 1 dorge .. er~l dustru '!adv- skaarne Aasrygge eller Bluffs 

.A..ttc:n.-==::v.,. hun gav dem alle det sammeSvar e imo at reISe ~1 ette vi e, som der er saa mange af paa d~ 

Telefon 
Main 7358 

UdlaanerPenge. _ "atdethastetikke'"-tilhun fremmedeLand,skJØntPerfandt K . fW' . _ d 
Ill7 Natl. Realty Blg. . . . det tungt at skilles fra Moderen anter a isconsm, me en 

'l'aroms w ssh saa Anders Karsve1en og fik høre R . IJ t t'l A 'k · vakker Udsigt mod Dalen en ' ' h ·11 e1sen over .iave 1 men a . • , '-=======================' am sp1 e. a d T'd 1 b Skog af slanke Valbirktrær eller I ~ 

1 

. . . v r en 1 angsom og esvær-
Phone Main 8818. Og ikke underlig, for der var lig· men tilslut stod det da 0 e Maplemod Vest, mod Nordskraa-

C. O. GUNDERSON vist ikkeden Gaardmandsjente; 0g'AnnemedFølgelandeti~u:: nede en jevn Slette eller Prærie, 
eller anden Jente, som ikke af bec En la stræ V . og langs med Aasryggen mod 
· d H · 'ld 1 · ng, vsom ei N d b K' · · 

410 California Building, [I m erste Jerte v1 e været sto t Overland var nu isigte; men de or øst . ugtet JØr~veien sig. 
Tacoma, Wash. af og kry v~d atl~unde kalde An- gik ved Hjælp af en velstaaende O~ Pen.digte sad g,Jerne med 

ders Korsveien sm Fæstemand. G d d 1 . Føl HJertet 1 Halsen hver Gang hun 
1

. . aar man sen rn, som var i - . . 

Norsk Advokttt 

dSill I fctllil 
eoola • 

J. E. Pitze11, 921 C Street er gaaet fu.Utt og Kre-
ditorerne har lagt htle 'Beholdningen i Tacoma 
Clothing Co's Hænder til at sælge ud snarest 
muligt. 

nom Og se varerne og· Priserne 11i 
sætger 111, del 11H overbe11ise 

Beholdningen bestaar af; 

Mænds ltlctder, 
Gu11ers 1tlre1 r,. 
Undertoi, s1i1or1er, 

romper, og foldl 
Lager al Sliotol. 

Alt ma.a sælges. Butikkens Udstyr sæl'ges og-
saa, bestaaende af Showcases etc. " 

Men Anders lo og morrede sig t A d p kiørte op eller ned denne V e1. - I 

S f 
med dem alle,. men var ingen gfet, og tnPnes oOpspare eV enge, Men hun og hendes Kusiner og I G li 

ag øre. 11 . . . . a paa e ar xen, en og:i og . . . . i u ere 
606;7 Fidelity Building, TACOMA k3ær til den D.ag han fik se md I andre Nødvendighedsartikler og ~rettere spas~rte den ofte og tog I iJ 

Annes blaa Øme og fik se hende saa satte de da ivei over Land sig Ture ned 1 Dalen. 

ANTONY M. ARNTSON 

Klreder uu111 ISI 
l Sunset !Vfain 204. 

danse. - Her var Jenten han hav- od M 1 t Dernede i Dalen var det særde-
. , , ~e drømt om, fin, blid og vakker; m ~t h:l:~ Åarstid efter, da de les vakkert om Sommeren især i 

THOMAS MATrlsON Ja let paa Foden som en Helge- var nær Reisens Maal og Anne i maanelyse Kvelde. Her løben 

Phone f Home A 1204. 

Sagforer NotaryPublic. dags-Heks. Og en i:ltemme havde 't t'Il s· d I d t . ·1 t strid Bæk somomVaaren gjerne 
U d " 1 f v d' · " . . . si s i e m g æ e sig ti , :> nu • n ersoge se a ær ipapirer hun som nkti smøg sig langs I · . vøkste til en hel Flod som rev 

Arvesager her i Landet og i Norge H. d . . . 
1 
skulde hun da endelig snart faa - .' ' 

Rooms 408-409 Berlin Bli! 1ertero e1~, Ja var saa mderhg i sin Anders at se igjen; mødte de sled og ;raskede n;ed sig alt, hvad 
---------·--- ~- klar og blid som en Lærke paa I et Følge som kom fra de Kanter der var I dens Vei. Her var og
R. H. Lund E. B' Lnnd I e~ Vaari:iorgen. . Og saa disse I i Wisco~sin, hvor Anders Kors- saa prægtige Valbirk, som stod . 

Lund & Lund vidunderlige blaa Ørnene hen?es, . veien havde sin Claim, medbrin- der med godt Mellemr.um, nogle / 
. betog en Mand Sans og Samhug. I gende de sørgelige Efterretnin- af dem med stormtvistet Stam• 
Sagførere 

Intet reserveret! Kom straks~· . 

I I I 
Office Phones I 601-2-3 Bernice Bldg 
M.6413 A-2601 Tacoma, Wn. 

Fra da af leget hun i hans Sind. ger atAnders Korsveien var død mer og Rødder, hvilke sidste var 
og Tanker; hans skulde hun bli! ra~t af Lvnet. ' næsten bare paa mange af Træ- I =--------------------------......11 
- om han saa skulde gaa gjen- ·Dette ;ar et haarvt Slag for erne. lt'~ommen om Vaaren hav· 
nem Ild og Vand for at faa hen- Anne, Hjertet syntes at staa stil- de nemlig va~ket Græstørv ?g 

WEDEL FOSS j J de. le i Livet af bare Sorg ved denne og J~rd med sig, og efterladtdJS: I 
Næste Gang mødtes de i en. Efterretning. Men der var mere se KJæmperødder nøgne, saa de 1 1 

Dans i Faabergbygden; og da I end et blidt Sind i Anne; der var M~anelyset antog Ski~kelser af I 
spilletAnders som han aldrig hav- en Jernvilje. som tvang Sorgen KJæmper med korte KJo~tler og 

Sagfører. 

217-218-218 Bankers Trust Buildiog de spillet før; Tonerne rigtig bad, ind i Hjertekrogen; ingen af de, Rødderne store Klør af KJæmpe-
. . egget og lokket med en egen som var med i Følget saa hende næver. Ialfald forekom de Pen-

Phones Mam 3880· Res. Mam 7965' Magt, saa Anne blev aldeles I græde og bære sig. 'Hun sagde digte saa. 
lllllllllllllllillllllllll!illlllllllllllllllllllllll!lillllllllllllllllllllllilil!lllll svimmel og gav forkierte Svar 

1 
ikke et Ord, men ind i svarteSko· (Forts.) 

Cllr di · 1r n l b paa næsten ak. Vistnok danset gen gik hun, og ikkun hendes 
u1an navis1 nE[rava SBS nrBan og lo hun sam hun altid gjorde, Gud og hun selv vidste, hvor I D k Aft 

h D s ·1 h d h d k. d . et var en mør en, saa . 
C. 0. L YNN 00., l

naar Aundvar pa
0
a. ans; men p1 - aar t ~n a 1æmpet me sit mørk at han ikke kunde se He- li 

et og n ers' me, som bestan- Savn og sm Sorg, t ' H d Pl d r 
A 

5 
dig var fæstet paa hende, hver- Da hun alter, efter mange Ti- ~ene~ L 0~:1 er. t u ;e 1~ ~aa 1 

Phones: s "474 t 7745 910-12 Tac. Ave.Igang hun saa bo1t paaham gjor- mer kom ud af Skogen igjen var ane ys i vens re. an u g: 1 = unse . • . ' te denne Ly~temand og ned I 

Rosorvation !arket. 
JL. 'l'u.lly9 EieT. 

Fersk og saJted Kjod 
(Government inepected) 

Fjerkræ, Fisk og Vildt 
Tel, Jamee 1451. l!lllOl!il Puyallup A 

de, at hun glemte alt og alle om· hendes Ans1gt blegt, og der var H d d t 'k d t d F j 

kring sig. Livet var med engang· det i hendes Ansigt, som forbød ængHe ytn e glit e me M ar-. 
bleven saa fold af Fryd. at hun nogen at nævne Anders død. mer, esf 71°g a satmfmenø. dant-1 
k d kl · H d f D v· h . ge, som e1 er noge • ars ger e - , 

un e appet 1 æn erne a en mter yret Anne sig som t~ h' t. D føl Itf fta 
bare storslagen indreGiæde. Her Kokke til Skogskarerne. Arbei- "'~ itn de ge: ~kor ;f V 

var Gutten hun hav de gaaet og det var haardt, men der var gode dent yg tem an fog vet i Seløa 'kkør 
d d f 1 P . " e næs en er or sen . s 1 e 

rømt om og ventet paa, et ø - . enge at tJene, og Anne træng~e b t d'f Id ø· bl'kk · 
te og kjendte hun hos sig selv. Penge nu. Hun var for stolt og hoi; Dvær 1 u el"d ied 1 Ile; ~klen 

I 
h d f D "f . h d . . vis e er syg, i en e e eri rn 

. J • Il I Ja, begge vidste, at de havde .av e or megen n tig t ~sig rigtig tilpas, saa begynd at bruge 
Ryun1ngsSallig111 hverandre kjær. Og en Kveld, til at st?le paa andre eller hgge Dr. Peters Kuriko. De vil finde, · 

et ~ar Ma~neder efter dette, op- nogen ttlbvrde. . at den ikke er nogen Lygtemand. 
pe i Granhden ovenfor Kalrashu Da hun næste Vaar kom ~Jem Et Aarhvndredes stadige Brug 
set, havde Anders i simple, var- I fra ~kagen'. solgte hun Cla1men har bevist dens sundhedsgivende' 

Mænds .IHæder til 
lndkjobspris. 

3 B. B. B's 

6RlWITT 6ROS. 
1217 Paciflc Ave. 

me Ord bedt hende blive sin. 0, og kJøbte s1g nogle Maal Jord der Kraft. Den kan ikke faaes hos 
den Kveld deroppe i Granliden hvor hun nu boede, og her ~rev Apothekerne Den kJøbes direk-1 
glerr.te hun nok aldrig. Vet rig· hun og Datteren med V ævmng. te fra Fabrikanterne, Dr. Peter I 
tig varmet hendes Hjerte hver Hendes Datters Mand døde straks F h & S C 19 2c: '1 a rney ons o" - o ao. 
gang hun tænkte paa den og hun efter at de var kommet over, og H A Ch' Ill 

d. M D oyne ve., 1cago, . · I tænkte paa den ofte nu. isse to, r or og atter, samt 
Spa.ir Pe:r:Lge Siden, da han o~ Anders var de.nnes lille Datter, havde saa sit 

blit Mand og Kone o; efter de to HJem der. Vi føler os overbevist om, at hos 
HILL HARDWARE CO Barna deres var født, havde der Det var. ~er Pendigte fandt vore Abonnenter har Lyst til at 

· · J0

0 væ1·nt mangen ensom Kveld dem Anna I antens enesteDatter . 

Ny Stil l Mæn~s .·•. ·Sfiits. 
: : :·· 1·; ::~:. ·:.' 

"; h,? 

Alle Storreiser, Mange, .Ku:l1orer 
' ~ ,,'l'l 

' . : • ! ·, :; - " . "' ' ~ ' • li . ~- ' ; 

Iaar er ''Coronation .• :Prown~' 
'=22 

" '
0 

' ' ~~' den popul:;ei;e·Kµ1Ø~.:' ,Llgesaa 

godt klæde. [sig n{o~~rn~; . det 

i ,. 
I I 

' I r,--
1. 

koster: ikke rmere; 
handleri,ho~( os, ·" 

s 1 s, .· $J.a,. 
$ao· .'O!·as '· ~ " " . 

til $39 
pr. ~oit~ 

. '. \ ' 

Vi Sælger Suits,~ som vinder 
Venner for vo:r Butik, Vi eier 
vor egen Bygning ogønsker at 
bygge op en Forretning ved at 
sælge ærlige Varer, 

Kloplenstein & 

1322 Paailio 

Conrad, 

Avenue. 
Jernvarer Malmg Ol1er. " ' . ' ' ]æse Journalist Peer Strømmes 
,_ ' ' for Anne, naar Anders spillede i var da gift, ag havde allerede en . . . · . 

231... PEll.oif'io .A-v-e>. Dan g B Il A d . d. l stor Barnefl.ok af hvilke de æld· Reisebeskrivelser fra sm Tur I lt:n em 1l1Jrn Nummeret! T w h s o ry up. n ers ra { , 
aeoma, 86 

• den Tid nok saa meget og kom ste var rundt samme Alder som rundt Jorden. 

By~~o-Laan 
ofte fuld hjem; hun sørgede i Stil Pendigte. Og disse sidste kom Hans Artikler er netop begyndt 
hed, men vogtet sig vel for at si- Pendigte godt overens med. Hun at naa "N ormanden", som har 
ge noget, og var altid blid og var ofte paa Besøg hos dem. sendt ham paa Jordomseilingen 

bctalbarB i smaa maanedli[C Afdra[ 11 munter til ham naar han kom --
hJ em. Paa Farmen. 

Vi vil at "Tidendes" Abonnen
ter skal faa læse disse Artikler, 
derfor byder vi "Normanden" og 
'Tacoma Tidende", altsaa begge 
Blade for et Aar for $1.110. 

Pengene, som De nu betaler 
i Husleie, vil - hvis de spares -
i faa Aar betale for Deres Hjem. 

Lad os forklare Dem 
vor Plan. 

L. R Manning & Co. lne" 
llteau 111<:"uue A. ,..."""" ce. 

402 Equita.ble Building 

En Nat efter at han saaledes Pendigtes Tanke var straks at 
havde :spillet til Bryllup i Faa- tage Tjeneste i en af de nærlig
bergbygden, og der nok havde gende Byer, saa hun kunde faa 
gaaet varmt til med Slagsmaal og betalt Bedstemoderen for Billet
Drik, brandt han Felen sin, da ten. At skylde nogen noget var 
han kom hiem og sagde: "at nu en hel Pine. Havde hun engang 
skulde det være slut med det givet et Løfte. Jaa det over hen· 

8end Dollaren i le Frimærker 
til 

Tacoma Tidende, 
Tacoma W ash. 

Paris1an-Casoade Co. 
Kontor Arbeidsværelser 

1309 So. C. Street. 1310-1312 Commerce'Street. 
Phones: Main 320. A. 1320. 

Renser, Presser, Farver Klæder ogToier. Vi har ældste Vaskeri. 
Send os Eders Vask. Fineste Arbeide. 

Understøt "Home Industri" og spørg efter 

Washington Portland Dement 
Et Home-Produkt og garanteret bedre end høieste kvalitet udenlandsk Cement 

SA.VAGE, SCOFIELD & CO. 
:UU.9 · Dock l§t. Agelill&e" 

. . 







Solid 

SNU FF 

TILSKRAA OG 

ainty 
Gif ts 

in 

greatest 
excellenee in 

durability, 
weight, 

and daintiness. 

May we show you our 
s~ock of the 

1855 R.. WaUQce S'lver Plate 
especially the new "FLORAL" pattern 

Squp Spoon. and Dessert Fork of which we 
show here on a reduced scale ? 

frank C. tlart 
Jeveler 950 Pacific Ave 

United Hat Store, 1318 Pacilic Ave. 

Fr;;.. 

KUL--VED 
PACIFIC FUEL CO. ·21st. and C Street 

Phones 610 og A-2619 
Phones 61~ og 596 eller A-2614 

DU VIL ALDRIG BLIVE YNGRE. 
Det Spørgsmaal, som fremstaar for de fleste Mennesker, naar 
de bliver gamle. er- "Hvorfor sparede jeg ikke, om end bare lidt, 
hver Uge, da jeg var ung? Hvis jeg havde, vilde jeg nu være i mit 
eget Hus," Bliv ikke en of dem. Undgaa det ved at betale ned 
hdt Penge idag og sikre Dem vor NYE 4-RUM BUNGALOffl, Ioca
ted at 1102 E. 28th Street. Har Lys. Bad, Kjøkken Bekvemmelig
heder etc. Street Assessments alt. betalt. ·Latterne ligger høit, 
saa der tørt og sundt. Storart7t U dsigt. Pris $16()0. Vilkaar $50 
ned og $15 pr •. Maimed. 

LENNOX HOMEBUILEERS CO., 



TACOMA TIDENDE, FREDAG DEN 24. NOVEMBER, 1911. 

i·ie, og havde gjort hvud hun km1-f omkrmg 7fl,OOO B95r11 i vart Land, Tid har Foreningen gaat sterkt Iwndct. Folkehoben sparecle in- tog· saa, at disse Penge sknlcle Comm«rcial Importing Tea Co., 

de, for at vise, at hun havcle l\Ied- ford.i 1'1lu.l'r grasserer og har frl'rnover og har nn et stort l\Iecl- t .. Pt, eler hav.de kunstnerisk eller tilbagebetales Kina. I Ir ff . 
11 

k 
1. d h el l J JI h ·<l I c• · 1 . . , . " p 1 . Ø 1 f 1 sælger den bedste ;,_a · e I ~·far e-
· 1 en e mec mm. _: nn av u 1ragt ·~nul.tc. Jernsautal. Den Norske Forenings irntonsk værdi. Deu bri5d D1fre- 100111 en aas Q:nne se a - c enne 
·efterlaclt Hansken, som om hun Bn Fine har nn ikke PolkeYeL Form:rnl er det samme som "SØn- ne aabne merl Økser og Hammere, Venlighecl fra vor Side bestemtu I det. 
kunde have rakt sin IIaand ncl til kan cln begripe, og :·m}tter sig· lige- m'r af i\orgfl"s, og den vilde ha overmanclede c1e i\Innke. som snt- den kinesiske Regjering at bruge 

De er selv Importører og 

ham so~ til ~n Broder. Det ~ar saa god't rna Kon-g<'11s .. · N. 
1t.ese s.'.l·r·n ·~.l.ntt< .. '1.-. sig til c.let s-·~01-·e Samfuucl te sig til ).Iodværge m. od Vl.1l·c.ls- cli~sc Penge til _ Erhve_rve:se a.f ! faar den fra første Haand. D. 

første Gang 1 11ele hans lastefnl- paa et ham; men rid .-:r uoget far- !01· en Del Aar fmfon. dersom nuew.lene, og ~delagde derdter Skolenddmmelsc for unge krnes1- • 
d L . t l\I lf"l 1 ·1 l J • J ·J ·1 ] ·1 ,, · · · . . · I I 1 1 f' 1 · . ]- }\·f d lOO "" l t. 1 Dahl er aeres Salgsmand . . e iv, a J•ec .pesen g1c 1am 1gere ter, ca (C'll 'an tra .~nut- ''Sp1rnerafNorge"sLove<lahav- n.t, ivac cer"anctes1B~·gnmgen. s,e" æn. ocmene1· ;:om-
til Hjerte. Han gjemte Hansken te ined sig, idet drm lahher hcu- ,fo tilladt l<'oreningen paa Pacific Kostbare KunstYærker, ælclgamle mer nPmlig hvert Aar i fPrn .An1· 
som en dyrebar· Skat og ventede; oyer Ansigtet eller tar Obst~1·va- K.Y.~Lt'n. Imidlertid har siden den Ifolgtrnbilleder og uvurderlige 'l'a- til De Forenede Stah'r for at fna /-. • • 

hun kom maask:_igjen. tioJ:(·-·'l' frn Næ~etippen af et ulyk- 'L'id. rle."ll l!Ol'Ske Forening, .som er p.et.er .blev samlede i Cll HolJ. og Skoleulldannelsc. og_ efter rli,R(' I F1del1ty Trust Co 
Hun kom aldrig. kel1gl. :'\frmieske. og muligvis forblir en lllkal Or- bnendte. - Den anden r&ddagte fem Aar komnwr ,JO Stndrn1er • 
Jl"1:en i Ventetiden mildnr.dres Og efor er ,~lig en Mængde al' ganisat.ion vokset .saarlnu i Med- Bienelom er Episkopal Seminariet hvert .:-~ar i 2U Aar. Der l'r for BANJ/ 

l\~orderen IIje1:te, og hans lyttede I<'liw1~ r~a d,~H-:~a~ l~a et Afkom lems~ni:al og har erhvervet sig i ?porto, der ligelerles hle~ helt Jut!rv~'.eremlc mere end 700. kinesi- I }\ 
til andre venlige Ord; Skorpcm paa <>,L'14,G6.3,:JJ2 igJennem Som- saav1clt store EiPndommc nt den l'llJlll'ret, og mange Værdmager ~:ke. 8tucfo11kr vccl :.mwr1k:mske 
var brudt. Hjæl pen ele Hænder mer en. Dette er en hel Arme og nrnl igens blir staaprnfo alene. hl cv bortf16rte af Volclsmæmlene. lTniversitrtcr og Coll egeK, nJ' hvil-
uclstraktes imocl ham, og Jl,fonne- skal vrcre ligesaa faTli ge som Foreningen ha dele altsan Dyg- -~---________,, lrn 52 er K Yi ncfor. N aa 1· < fo nu gc 

sket vaagnecfo i hn.m. Efter Aars fiendtlige Soldater. Disse :B1 luer gcl.omt, m.en hvoriedes sknldc den STORT IRRIGATIONSPROJEKT Kinesern er trPrdig med sit Knr-
ForlØb blev hans Hjerte ]Jj)iet saa- har da Erinde allesteds og helst foa Hal'/ --- sns reiser de hjem, og nms1(m nlle 

dan, at han blev en ydrnyg Kri- cfoi·, hvor eler er noget at spise\ T \rneri!rn. c," n11111 meget heldig Et privat TnigntjDusfore1ngen- nwdt;1gcr politiske Embeckr. Dis-

sten, renset frn sin Synd i Jesu suu.lc•'.k.s .e·r ele .paa
1
G.idds.L'.l, An·d.s- ,:1 .. iJ.I"1 tle1 .. ·~·ed·,. at :'\.I.crllL:n·1.rne1··.ne a~lc .. Ie, <-for siri:te1:. sig r~:.1n cu.gt.:lsk,:1g se. fitudc.nte.r smn.n1en .met'\ cl(•m, 

Blod. i<>l'. :0-11'1llllJl" o;;v. :::>aaledcs k;rn nn norslrn 1«l1·enmg'!'r lm-;lanr 11f .lrnw1cl1sk hapnal, vil om lrnrt lid 
b'J1w, son1 r.Janr sig ned. ]rna et J<'olk i alfo finmfrrndslng· og fra l1live hegyndt i det r'e111·1·nk s.nl-1 ri:1. vil s1.1Te cle1 kine:,iske H.iges 

LID'l' OM EGG. Barn for noµ:le l\Iiirntc~r :-;iden s11- alle Hag. Dette korn til;.;otl<J nel- lige 1-Vashinghm, hvor :J00,000 J\fl'a~1'!n· i F;·r•inti(kll, og det Til 
g·(•tk i 8ig l'<ln<i,],,nL f:ltof J'ru l'i up 1111, og en Del :if l\letilcrnmerne Aerc.~ Jj:111Ll i l\Jickit11t, Yi1kima og 11ok (]a vis" sig, at .tie :;;i:3,0Cl0,UOO, 

NæringsvæI'!lit~n ;rf J;;g·g· er s nn Aadsd. ti.lb1id :dg at g·i flr,rn Dages Arbri- Be111.on Countyer vil blive rekln- som vort J_,:rn<I gnv tilhage til Ki-
RPgel JJoget ovc~rvm·derct. Da Jl;m Jrnr i mang"' A:n· kj:PmJH'( rlP og YCJJtc p:i:1 i\rb1:.idslyin, ind- nwreclo med c·n Belrnsi.ning nI j G na, lrnr ba artet gode Pn1gter ikke 
.8g1~ c1· dyre i Imlkjf5b og mim!rc imot! .Fl111•rne, fordi m:m fik de1 til For1miJ1ge11 sna sig· istand til l\IilJioner Dollars. Arbeidet er nn alene for Kina men manske ogsaa 

friske ',Iler sl.ljæ.mtu ~jdrle:i i1c·~t.til, nL s.11.a 1.n ... 111g<' BrnnalJ;n·1'1. sa.lte a.'1 .h.eL1lr'. ]~elfilict _auch.·e. ]uant. e .. lwgyndt i Nærl1etl1·1.1 af Guld1•n-1for os_selv.-(Den kristelige Tdb-,. 
kan ·rnngaares, stiller hgg sig· ~rlln IL1vd. til, gTUJHlel paa J<Jnenic l, 11r1,rn1q.;·(m l't>nge, sna den ]rnll(le dale, melen mange !Tg1~r vil 2,UOO 1111uHl.) 
forholdsvis d0T l\faclvare i Byerne anhrng1n S;rgdorn. 1\lan har kom- k.ii·ibe Matel'ialm-, og ]Jaa cfonue Maud bLive sat i Arhejcle. og det i 
ialfald. Selv ganske ubetydelige met langt merl Porbyggclse af J\laade blev en Bygning s1rnrt op- vil tage 5 Aar at foldende Porei:n.- Scand. Am. Lines Dampbaad C. 
skjæmte Egg byr imod og· er n- den gule B'ebm' ved at hieldc Pe- fiirt. Det er naturligvis ikke no- ~:;emlet. Hovedkarn11'-m, eler vil F. 'l'ietgcn forlocl Kristiansand 11 
brugelige, ]rna Grund af den trolenm nd over Sumpene, f. J~ks. get Palalls, men har gjort 'l'jene- blive belagt med Cement vil blive Novrrnher med 282 Pncisngerer. 
Stank og onde Smak, som den ved Pa1rnma og derved fordrevet ste til Dato. har spart Porenin- 12 Pot1 clyb, 25 Fod hrecl foroven, Ankom til New York 21 :\ov. og 
ll:Iængde Svovelforbindelser i .Eg- bamle Fluer og l\iiskettos. gr.n maHgc Penge og har git den J:J Pod i Bnnden og 122 Mile lang. afgaar derifra 30 cls. 

(for. C & llth Sts. 
U el befalt Kaital.. $300,000 
Surplns . . . . . . . . 100,000 
n.,~~o;J-o ~3· 000 000 
..L.IV_l.•VD.1 v.:.I •••••• ft1•, ' ' ' 

SPAREBANK 
C. Ainsworth _ .......... President 
S. Ba!,er ........... Vice-President 
Ka uff man ..... 2den Vice-President 
G·eorge Brtnvno .......... Selrretær n 

G. Prichard .•........... I{aDserer 
Geo. liJ. Dixon ...... Ass't I<:asserer 

SPAREBANK-J\FDEUNGEN 
betaler 

4 Procent 

PETERSON BR.OS. 
Handler med 

Mel, Foder, HØ, Korn, Ved, Kul 
1002"1004 60. St 6t. 

Telephone Main 313 og A-23l3 
Braneh: So. 30 & \V-ilke:;:on Sts. 

Tel. Jl.Iain 77 G5, A 4394 

-get frcmbriHger. l\Ian lrnu vel ikke vente, at Plu- gotfo Tncltrcgter, da dens Lokaler Biclelrnnalerne vil udgjØrt: 200 Mi- · ' 
I Honseeg·get, surn vi nærmest nrno bli aldel .. es .nclrvclclet; men stadig· !mr v:vrP.t nrlle1.·et De.t for- le og.Forclclingsknnalerne .. c.a 1-1 j ' · · · . . .. . - . - . . . . . . . . . ' 15c BETALER FOR KAFFE OG 1VL4.D HOS 

da tænker p;rn, na:u: vi tale1· om man .kan vel komme efter dens nemst.J er at Forenrngen hm· lrnvt 000 l\Iile. Under l<\iretagrmdet er J 

Egg, incleholrler Hviten hare 12 lforjingr'r en god Del, saa deus sit eget Hjem. tilligc 5 ::\Iile Tnneller og store 
Procent ren Bgg(ihvite, nlw1ytldi- Ødelæggelser i det skjulte mere Som Byen vokste - den er an- Damrningcr og Reservoirer. 
ge Mængder Fett og· Snlter og He- kau hemmes. lagt i 1893 og har nu ~10,000 Incl-
sten Vand - omkriug RG l'ror~ent h~ ggere h voraf en 5,000 norske, EN SPOTTERS ENDE. 
af elet. AF EN NORSK FORENINIJS en J ,000 svenske og· en 2GO clan-

Blo111n.1~n dcrimod indeho.lder :HISTORIE. ske - lil'."v Eienc·l-ommenc .dyrere, I · Ved Slutningen af. Am.·et 1872··· 
16 pCt. I~ggchv1te - altsaa mere --- og Forenmgens Tomt og Hal lan forlocl en Prnst 1 \Vmtemberg· sm 
end Hviten, - il2 pCt. ];'ett og Da den Norske Porening af incleklemt rnellem andre Bygnin- indtil ela imlehavct1e Virkekreds, 
mere end 1 11Ct. Saltc•r. T~verett, ·wash., i Juni Mannerl ger, mia i det Tilfælde at dier i hvor han havcle været i omtrent 

Hviten og Blommen sammen rlettc A ar feiret ··sin tia:u·ige '.ril- Ii'n•rntiden slrnlde opl'Øres en stør- -20 Aar. De sidste Dage af lrnn8. 
:indeholdm· omkring 18 pCt. Bgge- værelse, saa. vil <fot muligens vær·c r1: Bygning, behØvecles mere Oplwld eler b!ey rnerkværcligø for I 
hvitestoffor, 12 pCt. Fett, l.l pCt. af Interesse for Norclmnntfo-For- Gr1lll1l; dr'r nrnatte enten sælges ham ved f1Jlgende Tildragelse: 
Salter og 7+ pCt. Vnnd. Altsaa bundets J~æsere at h1irc lic11- om ellm· kji,1hes, og der var nu ikke Der boecle i. Meuiglwde.n c:n Spot
er trefjerclcclefo al' et friskt Bgg clens T.ilblivelse. Tafo om hrmdrcdcr af Dalere uu ter, som ofte lrnvcle beredt Pre
ikke andet end Vand. Det var i JDOl eHer Hjemkom- lilmger. Hvis t1er skulde kjØbes, sten Hjertesorg. Ofte Ul](ler110ldt 

Sin største V æ1\1i faar Egget sien fra en 17 de l\laifest i en nær- blev det Tusener. Foreningen be- han Polk i Vert.slrnset merl sine 
-ved sin 1-Ligclom paa Natron og liggende By, hvor den sJ(Jrste Del stemte sig til at kjJ)he clen nær- Vittigheder; men Enden paa hans 
Fsfrsoure Salter. Den største Del af Everetts nornke Befalkuing mestliggende Tomt, og i kort Tid Tale var sedvanligvis Haan og 
ru Svovlet imleholdes i Hviten. dengang var tilstc1<le (vi hadde et hadde den mocltat fra sine l\fecl- Spot over det helligste, som et 

Kaar et Egg er over 8 Dage stort norsk Plag metl 08 og <le1 lemmer Bclj)!J fra 50 til 200 Dol- Menneske har. Han blev derfor 
gammelt, synker det ikke læugcre var elet eneste norskB Pla.g paa Jam for at clækkc Kjj)besummeu. ofte af Presten advaret. Jl.1en 
i Vand, ela elet i li}gget værende denne besynderlige 17cle M:a.i) - Den norske Forening_ af Everett disse Ac1varsle1· optog · han kun 
Vand er delvis bortclnnstet og elet var straks efter Hjemkomsten har nu Byggetomt stor nok for at saa meget mere ilde, som hau 
Lft indtraat i nSteclet. Derved at nogen faa norske Mæncl kom opfØre en stor Bygning, og det er spillede en vis Rolle i l\fonighe
begy:nder Skjæmningen al' Egget. ,_sammen, for Dm. det var mulig, at hvert l\Iecllems Ønske ~t Forenin- el.en, .ja endog havde· opsvnn~et 
Jo ælclre et Bgg er, desto lettere I danne en Foremng af Nordnrn.:ncl gen saa snart som nmhg maa faa sig til at være ..'.:Iedlem af Memg
;;!r det, og desto lettere flyeier det. i Everett. l'aa dette l\IØde blev den store Bygning. Og elet er in- heclsraadel. Dagen 11æ1;mede sig, 
Et friskt Egg clerlmocl synker elet bestemt at danne den Norske gen Tvil om, at den Beredvillig- da Presten skulde forlade M.enig-
straks i Vanclet. l<'orening af E'verett, Wash. Den hed fra Medlennnerncs Side som heden. 

1. Det bØr synke i Vand tile blev til en Beg'yndelse gjort til en vistø sig saa opofrende i Bcg",vn- - Kone! sagtle hin VerLshus-
bunds; skjæmte Egg flyter. litener og selskabelig I<'orening, clelsen igjen vil træclA støttende helt, om otte Dage holder vor 

2. Det bØr være gjennemlysen- og elet var ikke henge forinden til. Det maa ikke glemmes, at Prest sin Afskedsprædilrnn. Da. vil 
.de, hvis det i et mørkt R1m1 hol- den hadde et noksaa stort Jl,focl- ]foreningen har tilbagebetalt sit mine sedvanlige Lommetyirklæclcr 
:des op mod et tænclt Lys. lernsantal. Efter at Foreningen rentefrie Laan, den har betalt ikke forslaa; dn skal derfo1· lave 

3. Det maa ikke udenpaa Skal- var stiftet og dens Fremgang Arbeiderne, JUaterialer og al an- mig et stort Linklæcle, for at jeg 
let ha nogen ubehagelig· Lugt, for sikret, kunde der naturligvis ik- den Gjæld, saa den er nu aldeles den Dag kan tw.le det fuldt." 
.da er det skjæmt. ke være Tale om andet end at gjældfri og har værtlifulde Eien- Dog - Mennesket spaar, men 

4. DeL maa ikke svalpe i det, man i en nær Fremtid maattc ha domnrn. Gml raa'r. Orn Onsdag Aften før 

RASMUSSEN 
924 COlYilYIERCE STREET 

WASHINGTON PORTLAND CElYI:ENT 

Et Home-Prnclukt og garanteret bedre end hØieste Kvalitet 

udenlandsk Cement 

Savage, Scofield & Co. 

1519 Dock Street Agents 

Skriv Dit Navn og Adresse her og send det til 

Tacon1a Tidende 
12th &.A Street, Tacoma, Wash. 

Na'V'll: ........... ". ;o ". "•$•.ø-•11110 ••••• •.•••.••• " •••••• 

.Adresse: """" ..••.•....... " .•. " •.•.••••• ". 

og faa 5 Numre af Taeoma 'ridende frit. 

H. E. ANDERSON, Pres. WALTER H. WILSON, Sec"Treas., 

PALACE HARDWARE CO., Inc. 
NORSK JERNHANOEL 

Telefon Main 151; A-3151 1508 Jefferson Avenue, Tacoma 

-0m elet rystes. sin egen Byggetomt og Hal, for Da Nordrnands-Porbnndet ucl- Afskecbprmdikenen kom den 'lys-
5. Det hør k-jenclcs kjØligt i selveiere ·har altid de norske væ- sendte sin fØrstB Inclbyclelse, var tigB Broder' nog·et upasselig hjcm/'"1------------------·----------

begge Ender, om man rører ved ret i Amerika og det har været Den Norske Forening· af Everett - og det gik hurtig· mecl ham. The Bank of California 
,det med Tungespiclsrm; kjendes deres Stoltlwcl. Jl.fon hvorcfan den i'Ørste i Amerika som mocltog Torsdag .A.ften - var han et fog. 
ikke den brede Ende kold, er det slrnlde vi gaa til Verks med et Indbydelsen med Begeistring og Linklæd.et, han havde bestilt, 
fyldt med Luft, og Egget er gam- saaclant ]foretagende nclen en ene- ansj)gte om Opta.gelse i J!'orlmn- brngtc han: hans Legeme blev 
melt. ste Øre i Kassen. Jo, der blev ucl- det, og ela to af Foreningens Re- indsyct deri. Og samme Søndag, 

NATIONAL ASSOCIATIN Tacoma San Francisco 

Seattle PortlandKapital og Overskud $15,000,000 

Alminclolig Bankforretning og F01·eign Exchange Forretning. 

Spareba,nkinclskucl 4 pCt. tillægges hver 6 Maaneder 

Tacoma Afdelingen 1302 Pacific Avenue 

6. Saavcl Hviten som Blom- færdiget en Liste, hvorefter ell pr:Psenta.tive Jl.Iæncl tog sig en Tu1· som Presten holdt sin Afskeds
men bør ha en frisk og behagelig Del af Medlenunerne forpligtet til N'orge i ] 907, blev ele anmodet prædilrni1, blev Spotteren begra-; 
:Smale Daarlig og utilstræk.kclig· 1 sig· til at laanc Foreni.ngen et .vist om at. repræsentere Den Norske I ven. Gjennern hele l\fonigheden 
Nærino- for Hønsene indvirker be- Beløb pan. ubestemt Tid, eller mel- Forenmg paa Nordmancls-Forbun- lØcl det som med en Stemme: "Sa- t . " . . - . . . · . . . . . . . . . . . . .- 11 S. M. JACK"lON, Manager E. J. COOPER, Ass . Manager 
tydehg paa saavel Eggenes Smak t.11 Forenmgen saa sig istand til dets fØrste l\IØcle. I Knstiama, og hg er den Mane!, som ikke sidder 

1 

, 

:SOm Holdbarhet. at tilbagebetale samme ude.n Ren- saavidt vides, var Den Norske i Spotteres Sæde."-(Pacifie IIer-
Har Eggene ligget i Kalkvand ter, med andre Ord - et rentefrit I:i'orcning af Everett den eneste old.) • 

- 1 Vegtdel Kalk mod 500 Dele l,aan paa ubestemt 'l'id. Paa den- fra Pacifickysten som ha.vele Re
Vand - kan ele ikke anvendes til ne Maacle blev der samlet nok til prmsentanter tilstede. EN VIS OG GOD HANDLING. 

.
Blodkogning, da Smaken er. min- at betale den hal;e KjØbesum for Den Norske Forening· har nu, I De Foren~rle. State.r samn:-en 
dre god og Skallet altfor sprpclt. en centralt beliggende Bygge- som nævnt, et meget stort Med- med andre Nat10ncr fik af Kma 1, 
Derimod er de gode til Speilegg tomt. lemsantal, men af ele sytten som ~-- --1..---·~ ~'----tJl.l U.U,}' .l t::; >'.:!LVr 8kadeserstatning· 

som Pølge af BoxeroprØret i Kina -og Jl,IacUavning, omend Hviten Der er faa Steder i Amerika var Stifterne er nu bare de seks 
neppe eller ialfald vanskelig lar hvor eler er nogen Soliditet hag fØlgencle tilbage - de er alle fØdt 
.sig viske til Skum. Den Slags en literær eller selskabelig· Fore- i Norge: K K Aalbu, John Fur
Kalkegg har Skallets Porer fyldt ning. Mecllemmerne i en slig ness, :Martin Helgesen, John :Nor
·med Kalk og kjencles paa, at Skal- Porening har ingen særdeles per- man, Ole Roe, Knute 0. Thorsvig. 

for nogle Aar siden. Det var nok 
ikke Kine som bestemte, hvor stor 
Erstatning· til hver Nation slmlcle 
være. Havde De Forenede Stater 

let: er meget hvitt, uden Glans og sonlig Interesse af dens Anliggen- John_ Norman. fanet Lov til at afgjØre det, vikle 
noget komet. Skallet er tynclt og der, og i ele fleste Tilfældc glem" 
1skralt og Hvit.en ligeledes betyde- mer de at betale Kontingent. In- PORTUGISISKE VANDALER. 

nok Kina have været mange Mil
lioner rigcre idag, end det er. 
Vort Land maatte jo gjøre sine .Ilig fort.yndet. teressen ta.hes og tilslut kommer 

SMAA FIENDER. 

.Hvert .Aar bevilges der store 
'Summer endog til at udrydcle 
Fluer. 

Denne Flue er noksaa slem til 
-sine Tider, og det paastaas nu vi
.de.nskabeligt, forstaas, at der dØr 

eler ingen til l\IØclerne. 

Men der var kloge Hoder inclen 
denne Forening som foruclsaa, at 
hvis der ikke var nog·et andet 
Øiemed for l\focllemmerne, saa 
vilde den gaa istaa. Den blev 
derfor omdannet til en H;jælpefor
ening - "Den Norske Forening 
af Everett, Wash." Siden den 

l<-,ra Lissabon meddeles sidste Beregninger paa den samme Basis 
Uge, at en republikansk Folkehob som de andre Nationer. lVIen ef-
i Distriktet Setubal har plyndret ter en vis Sum var os tilstaaet, 
og i6delagt to kirkelige Eiendom- regnede vor Regjering ud, hvor 
me, der var af den største histo- stort det virkelige Tab var, som I 
risk~ Interesse. Den ene tilhørte vi havcle lidt, og ela elet var truk- · 
Franciscaner-l'\-fnnkene og stam- ket fra den tilstaaecle Sum, var 

1 mer fra 1600, det var et af de eler enda tilbage $13,000,000. Vort 
skjønneste og rigeste Klostre iLancls lovgivende forsamling vecl-1 

"KONA BLEND" KAFFE 
En god 25c pr Pound Kaffe. Alle Grocers sælger den 

Spørg Eders Grocer efter den 
Det er den ægte "Kona" fra Sanwich-Øerne. - Naar Du faar "Kona 

Blend" Kaffe, saa vil Du like den 
Understøt "Home Industry" og spørg efter 

1b\'Orar honun~r d~t rtg • 
at faa mange @;~gbomme, jom tirf~neiabenbe ~ar trobfet J;erømte 
Sægei:B srunft, maa gibe efter for Stu Ben ar et fim!Jert 4}u~mibbeI f om 

l) !!" p .: t ~ ~'~ 

• -i! u l 
" 

, . 6impettfjen forlli lien ajtilier :Onbet5 9iob, nemlig mrobef5 urene 
·St1Iftanb. ~en et tiUabet af unbfjebilgibenbe ffiøbber og Urter og fjar 
bæret i Srug i otier et 4}u telle elar, - et !'riMrum, rangt nof til 
grunbigt at jlrØbe ben5 (fgenffabcr. 

Uiig anbre Mebiciner fan ben tue faaeB paa: 2\jlot9e?et, mett fuu 
i>itefte ~oB (fne•lYllbtifanteme og æierne, -

DR. PETER FAHRNEY & SONS CO .•. 
19-25 So. Hoyne Ave., CHICAGO. ILL. 

I 

I 

l 



Det vedligeholder 

Livet 

Tre Stykker SmØrrebrØd med Skinke, 

The, eller Melk for-

Se 
Sager forefindes. 

1305 Oommerce 

Vise li Ekberg's 
Prisnedsætning af Billetter fra Skandinavian paa alle Lini.er. 
Ogsaa stort Udvalg afnorske BØger, Bibler, Testamenter, For
tællinger og SkolebØger. - Brandassurance. 

VISELL & EKBERG 
1321 Pacific Avenue 

Trykkeri Arbeide 
UDFØRES. ·. 

og hurtigst, men godt, til rimelig Pris og I 
tager vi Tiden tilHjælp 

I 






