








avholdes i 

NORMANNAHALL, SbNDAG EM. 3. FEB. FRA KL. 4 
Assistance av 

Violinist Arthur Clausen, Sangforeningen 'Vasa," 

Werenskjold, piano, og en sangerinde f.ra Seattle 

og John Sundsten, Pianist 

og "Hanna Nielsen" var 
hyen denne uke.. "Seier

lastet lumher for Orien-

Vor forretning garanterer den beste service ved forsendelse av 
penger til Norge. Vi sellder penger. til. alle dele av landet. Jeg 
kan ogsaa arrangere utbetalinger i amerikanske dollars, om Ønskes. 
Vi anangerer ogsaa for sending av landingpenge til immigranter til 
De iForente Stater eller Canada. 

. 

"Pre-paid W:estbouud" billetter likesom "Elastbouud," sælges. 
Travelers Checks. Papir- og sØlvpeuge kjØpes og sælges. Kom iud
om for uærmere oplysuiuger. 

F,C HEWSON 
119 SOUTH TENTH STREET 

(PAID ADVERTISEMENT) 

Im11lediate COl1structiol1 of First Unit Cushman 
Power Project 

IR A S. D A V I S SO N 
sØker gjenvalg som 

COMMISSIONER OF LIGHT AND 
WATER 

Subject to Primaries February 

11101' ilive. Paid Advertisement. 

Man tar bUleder saavel efter 
jul som fØr jul. Nu blir veiret 
stadig bedre og bedre. Ta De
res barn ned til. Lees attelier paa 
J efferson ave., og ha deres bille
der tat. Attelieret er aapen hver 
dag og sønqage fra kl. 11 form. 

! "Low Cost of Operation and HIgh Vegree of 
Tacoma's Financial affairs" 

Vote for 

JOHN iVt ROBERTS 
Formerly City Con troller 

til 4 eftm. Candidate for '0 

CITY COMMISSIONER 
Preferably Finance 

Primaries February 26, 1924 Election 

prest. Norsk gudstjeneste kl. 11 
og engelsk kl. 7 :30 aften. Pa-

Pacific avenue. stor Holen præker ved begge. 

Cow Butter Store, J efferson SØndagsskole og bibelklasse kl. 
. 9 :30. Mjilte l)aa norsk for ·  ældre rØrer alt1 d beste slags 

og yngre kl. 5: :15 eftm. med tale 

'1' '1" d k av past. O. SkattehØl over bibelsk 
_ acoma _ lden es • ontorer er 

tilflyttet 930 1-2 Pacific Avenue. 
emne. Beværtning efter program

Indgangen fra CoilJmerce street 
met. fikeforeningen møter fre

er nr. 931. dag (idag) hos miss Ruthine 

Vor Ere,lsers kirke, I7de og J 
Iverson, 3124 So. 7th st. Pike-

P J A E N G foreningen har banket i .kirkens astor .' . . aess. . uds-
tjeneste kl. 11. Special l11usik av underetage onsdag aften kl. 7. 

koret samt solo av mr. M. KvindeforeningsmØte torsdag cf

Langloe, student ved Pac. Luth . 
ter111iddag Id. 2 i kirkens under

College. Aftengudstjeneste ctage. BØnnemØte torsdag aften. 

Mr. og mrs. E. M. Anderson KonfirmandtoverhØring 1 Ø l' dag 

fra Douglas, N. D., kom til Taco- kl. 10. 

ma i forrige uke og har allerede Mt. View Norsk Luth. kirke. 

sat ho paa l; 'de og Sa. Ains- Gudstjeneste paa engelsk sØndag 

warth ave. Mr. Andersen har eft111. kl. 3 ved past. Holen. Tirs

vært kasserer ved the Citizen's dag aften kl. 7 :30 møter ung

State Bank, Douglas, N. D. domsforeningen i kirken. Pa st. 

Mr. J. Grotheim, 1624 So. Cnsh- Holen blir tilstede og vil tale litt 

man er en onkel ,av mrs. Ande�-
0111 "Indtryk fra Norge." 

sen: Mrs. And:rsen� forældre Mt. View norsk luth. menighet 

bodde her i byen . for mange aar yalgte ved aarsmøtet fØlgende 

siden; mrs. Andersen . gik paa hestyreIse : Næstfonnand, O. O. 

k l 1 l l Ol 1ft' l ert h 
. Lund; kasserer, E. B. Se111b; sek-s o e og ) ev � , l'  11 er 1 

byen. 
Den FØrste Norsk Luth. kirke, 

syd 12te og I street, Olaf Holen, 

RHEUMATIC 

NEURITIS 
LEA VES YOU FOREVER 

nilig takket av menighetens for 

elet trofaste og gode arbeide han 
nedla imenigheten under past . 
Holens Europatur. 

Det er 

Vi repar-::rer 

WHITE 

912 Broadway 

Main 3764 

LANDIS-AANESEN 
ELECTRIC CO. 

Alle slags. elektrisk utstyrt. 
UtfØrer "Wiring" 

1107 1-2 Sixth Ave. 








