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TAFT BLEV NOlVIINERET.

SONS SAK
Det blev meget snart efter EliI-Ianford I hu Roots Valg til .Ordstyrer aabenbart for alle nt Republikanernes Nationalkonvention i 1912
var bestemt at skulle bli en 'raft
Konvention, det koste hvad det
Dampveivalsen the steam roller - som med Hoosevel i:F; na adigste Bifalcl blev benyttet med saameget Held for fire Aar sidm1, holdt sit Ineltog i
Salen og med ]\fr. Root ved Styret trykket ffou avveien .all.e og
enhver som .protesterte mot MajoDe.mno Kjendelse blev avsagt ritetens paitstaaede Overgrep; Ef(the
Onsdag i forrige lrn, efter flere terat Fnk1rnagtslrnrniteen
credentials
committee)
havde
Timers Procedure og for en l<'orsamling der havde fyldt elet sto- gjennemgaat Valgklagcrne og i
re Retslokale.
lt'Ør Retten blev et og alt fomlet at de var llbesat, 11tdeltes smaa Flag til de fØiet, og at Taf:t-Delegaterne alle
som en burde gis Sæte i Forsamlingen, og saa selve Konventionen
strØdd Sand paa Komiteens· Beslutninger, var Veien klar til at
nominere Taft. At ikke alle Roosevelts. Venner var ubetinget enige
i at samtlige omstridte Valg var
F1usk og Fanteri, fremgaar derav
at Stemmegivningen faldt hØist
forskjellig, fra 605 for Taft-Delegaterne og 464 mot, til et knepent
Flertal av 542 mot 529.
Særlig
var det paa Nippet at ele to Delegater fra Californias 4ele Distrikt
ikke blev fratat 'raft og git til
Roosevelt, men det blev ela til at
Presidenten beholdt dem.
J;Ørdag den 22de J nni var man
da konunet saalangt at man kunde begynde at stemme over Ut-

Sherman som ''runn ing mate.''
107 Stemmer blev kastet for Roosevelt, 41 for LaFollette, 17 for
Oumrnins og 2 for Hughes. 344
protesterte ved ikke at stemme.
Det republiirnnsJrn Parti, d. v.

Socialist vai· det ikke dermed bevist at han var nogen Anarkist
eller fiendtlig stemt overfor et
ordnet Statsstyre. Hertil bemærket Ilanford at det v11r ikke nødvendig at Ri:emple Rig selv som.
Anarkist for allikevel at stemple
sig selv som Anarkist for allikt~
vel at være det. Olsson har selv' nok meget snrna, og selvom RooseindrØmmet at han og hans lVIe- velt havde bØiet sig for elet uundningsfæller ikke vil nØie sig med gaaelige og sat sig til med Hænat frata alle og enhver Eiendoms- clerne i SkjØclet og ikke lagt to
retten i sin store Alminclelighet, Pincler ikors for at hindre sin tielgjenncm Stemmeavgivning, men ligere Bedstevens Valg, er det
at ele ogsaa har et fjæmere l\faal, hØist usikkert om Taft var naaet
nemlig at sætte tilside Staternes frem.
1\fen Theoelore Roosevelt
Regjering saaledes som den nu er ikke den, som vender elet hØire
existerer i Henhold til Konstitn- Kincl til naar han har faat et Slag
tionen. I;Ian bedrog derfor Ret- paa sit venstre Kincl, han slaar
ten da han svor at han var ele tilbake av al Kraft og med· de
Kl. Forenede Staters Konstitution Yaaben hans Hænder først fincler.
hengiven, naar elet inclerst inde Under Feltropet: Du skal ikke
var hans Mening at ska be Kaos Istjæle (el. v. s. stjælc Delegater).,
og Forvirring. 'l'il den Paastand staar han nu i Spidsen fur et nyt
at det socialistiske Parti ikk,e Parti, .hvis Navn og Organisation
tror paa eller lærer. at nogens endnu ikke er bestemt og ordnet,
Liv, Frihet eller Eiendom maa ta- men som i I1Øpet av en nær Fremges uten efter .en l)ehØrig Retter- tid vil holde sit Indtog paa den
gang, siger Ilanford at Retten i politiske Arena.
'riden vil vise
dette Tilfælde ikke havde befat-. hvem der ]mr det kraftigste Grep
tet sig med det socialistiske Par- paa det store amerikanske Folk,
tis Lærcsætninger, det var elet. den altiel velvillige William HowOlsson tænkte og lærte som havcle Iard 'l'aft eller den altid tænelerb. evirket at hau mi.stet s.i.t Rorger-1 s. kjær.ende rough
rider Theodore
skap.
Og ved behj11'1g Retter- Roosevelt.
gang forstaar Olsson et Utslag,
gjennom Stemmeavgivning av
.
.
Folkets Mening hvorved det gjy)-1 usam1e . eller ntilstrækkehge, og
res mulig ved simpelt Flertal at Ans~lrnmgen nægtes F:·emme. .
ta. de enkeltes Eiendom og gi til
S1dste Ord er endnn ikke sagt 1
•• 1·1· •
1\1
K
t"t
ti·onen
er·
ment
denne
Sak.. , Den av Senatet
d c.
. en ons 1 u
· · ·
f
· necl0
satte Komite, df'r har .:aat 1 p·
dr11g at gjennemgaa Hanforcls
Forhold i det store og hele taget,
er nu kommet til Seattle for at
sit Arbeide.

KroFangen: - Tak, da tror jeg,
at jeg helst tager ti Kroner.

TACOMA TIDENDE FREDAG DEN 28. JUNI, 1912.
Dragonregiment Ritmester Munch
var forleden udsat for et beklageligt Rideuheld, idet han paa en
eller anden: Maade var faldt av
Hesten og liavde paadraget sig en
mers,
Automobilrute Tryssil-Ny- alvorlig Hjernerystelse.
'fryti.
bergsund-Lørdalen er sat igang
Godseier o, T. Odegard paa
Ungsocialisten Sverre
Krog
retninger holdes strængt fortrolige. Dette
netop i disse Dage.
Ringerike har tilbudt Norderhov
holdt forleden en forsvarsfiendtgji;r vi, og vort Maal er ligeledes at beskytte
Maleren II!l.ns Dahl skal iaar Kommune sin Eiendom Askgods
lig Tale paa Rifros. Efter Refeled:sage Keiser Wilhelm paa hans for 600,000· Kroner. Eiendommen
raterne .skal han blandt andet ha
deres Interesse paa enhver lovlig Maate.
Norgestur som Keiserens G,jest,
·som er en av Ringerikes største
J!'olg mit Exempel
opfordret Soldaterne til mr:l
~tatsminister rMichelse~ har og vakreste, har 17,000 1'vlaal
og .drik
.
JJTagt at sætte sig o~ mod Befakt
skJænket 1,000 h.ro.ner til den Skog.
og antydet, at Offieererne v1ld1~
norske. Luftflaade.
.. .
Strax fØr Pinse dØcle Maren
bli "gjennen1hullet," hvis de ~at
MosJØem~ Bystyre har besluttet HØsæg i Beistaden, over 90 Aar
·
·
te sig til l'vfodverge. 1 Anledning
at optage et Laan til
Kommunens ,,,,
r;•irnmel · J·8te Pinsedaofulgte'I 1iansen
.
f..ra 1.·1er<,y
. 11
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c e1s1rn- av denne 'falo har Rig·sad·vo, katen
Elektricitetsverk paa 10,000 Kr. Mamkn, Nils RØsæg, sin Hustru· lee~amen i 1908, 'artium allerede nu beordret iverksat retslig E.fNationalforeningen mot 'l'uber- efter i DØclen. De to gamle fei- næs t e ..c1.,u,
, . , ]<'0
. dt,e a. t st n- terforskning.
·"- 9·, begyn
kulose har mottat 2,0~0 .Kr?ner rede nylig 75 Aars Bryllupsdag. dere jus i 1910 og fuldcn<lte 1111
Trondhje~, 3die. Juni.
I Forfra Fru Anna BØrs, Knstianrn.
De har saaledes havt en lang· sm
. I'<..xamcn som en av c1e 1Je d s 1.,r hr6rsretten 1 Fornucldag blev VeLederen av Tungetal.erne paa. I"",ivscla•r
sammen · De blev be"'rar
f·aa 1.ann.
,
4. A. ar f ra xelfalskneren Ingeniør Paul Kleio
b
n1et1 1.\..au
Voss dØpte forleden 8 Personer 1 vet sammen.
J\Iicldelskoleexamen til juridisk ner idømt 2 Aar og 4 1\faaneders
en Elv ved Vossevangen.
Studentersamfundet ved HØi- Embedsexamen _ elet maa man Fængsel samt fradømt de statsHvis du har vanskelig for at spare, gi Pengene til din Hustru og la hende ta Vare paa dine Midler. Men foreslaa sam.. 25,000 _ørretyngel fra Utklæk- skolen i Trondhjem har besluttet sige var raskt expederet.
borgerlige lfottigheder for et
tidig at hun bringer dem til denne Bank saa de kan trække
nmgsstatrnnen
ved Brumundda-. at, indkJ.ØIJC Cirknsbvcrningen
til
S
K'1nesere bl ev f or1ec1en av 'l'idsrum
av ti Aar · I skJ. ærpenRente. Vi anbefaler at have to Konti, den ene, hvorfra de
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maanedlige Regninger kan.betales, og den anden, en Sparelen• er i de siste Dage sluppet 1 .I1okale for Samfundet.
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bankkonto, hvor Overskuddet kan anbringes og trække 4 Procent Rente,
MJØsen.
summen er G0,000 Kroner. Fore- ncl av Landet. De har gaaet om- ningernes store Antal, til deres
Soon Kommunestyre har heslut- ltibioskal
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Det tar Arbeide, msposiUonsevner, Utboldenhed og Fremsyn
verk. Arbeidet skal. pa~begyndes er 1\foningen senere at bygge nyt skillige av disse Kiucsersælgerc det samlede betydelige Pengebe- sve~ 1I~V e ·orment1rg SH et I
til at skabe en heldig Forretningskarriere.
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enten skaffe sig denne Kapital ved at spare ihærdig og anJ:cred~, Kaidager, v1l 1k~e modta- slrn TJelrnR Avholdelse agter Ber- fra Kristiania. Det skal væsent- sket 40 Vex:ler til et samlet Bel9.>h ned paa Gu~vetmed Hovedet mod
bringe sine Midler klogt; eller ved at sikre sig den nødvendige
Kredit i en god Bank,
ge GJenvalg'. Der er I Kr~dsen gens SvØrnmeklub at arrangere lig være tyske Varer, som de har av ea. 110,000 Kr.
en skarp GJenstand, ~ntager man.
Denne Bank tilbyr sin Assistance, hvilken Maate du maatsterk
Stemnmg for• 1 at nommere en m.t 11rne'e
rundt
Kvsten
for at gi moe1 sig
.
. l.re. , St 0 r tingets Jernbanekomi't»~ Han
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Yerkserer Olsen, E1dsfos. .
Opvisning i SviJrnning og herved
Fru Professor Betzy Gude, fr6dt. indstiller enstemmig paa In<lkjØp v1dstl9fa med et IInl ved
1 Storr;1:eresse for Svømninglm. ".\..11ke·1··, ligge.r for.·tiden syg i Inns- av Eien;tomrncn Ole Bullsgate. No. ,gen.'
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Bys.t~ret anbefalt at opreUl) eget Norsk SkibsfØrerforenings De-I res av den norske Meieriforening. 100,000 I<'remmecle. Store Porbe- rika. og hort1L . Paa hele Veien
I
Pohtimesteremhe.de .for Byen og styrelse har valgt Kapteinerne P. IDPn har forholdsvis gocl 'l'ilslut- redelser fræffes.
1\'J:inclestenen ~ra Portland til ~orge havde han
BERNHARD IÆJllIOHN
ALl\HN L SWANSON
nær··.meste.' l ..ianddrntnkt. . . . . IJ\f.. J\1. i.e.hae.'lscn, T. S.t.ll. vcsc.'n og G.1. nin" n'". de inclsen.dte I>rodukte" over Carstc. n Anker avsløres paa ikke .s.ta1.1set t.ilsammen saa me.get
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.
. og Sagf~Jrer Laurantzon, at komme under Lægebchandling. 1s t I·øl·,e.J· Øs t over mot I{nstrnnssand
· ·
.
·
26de l\fai-2den ,Jnni. De liavclc
forenmg'en.
'I' ffas lJerg.
. t f'is k et b ec1re.
. ~ ·
.
.
De 3 fØrste Lokomotiver til I 1rar man d·enmo
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Et Blad meddelte forleden Dag, Dovrebanen er nu bestilt ved nor- risen rar været ned 1 10 re mest fra 400-700. 10 TromsylKrudt. Haveredskaber, :Kjøkkentøi, Bord [Service,
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dageH for Slaget. I R1s16r vil oOO ved Rakkestad Eskadron paa
erkjendt som Staternes Viee- og
ga..x·~
Fabriker. Det hele er en Sli:rØne. · Kand. real. Ørjan Olsen som l\'Iand med Befal av Flaaden sam- Gardermoen, blev forleden an"D,eputy"-Konsul i Bergen.
Mo i Ranen, 7de J\mi. En stør- har uc1s 2,t sin paatænkte J<Jxpedi- meu med Byens /\11toriteter gaa i grebne av ]feningit. Den ene, en
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De er Union-Cigarer, fabrikeret af hvide Mennseker fo1
tcns oo· D. underlandskompagniets 'Svdafrika for at drive Stndicr Aftenn11 vil Randsy.uhgns arran- OrcUpirer Jahren i Raklrnstr1d,
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blev 8koge i Nærhed~n vnr flere Gan- over Sydhavshvalen. Senere skal goreH JorskJelhge Pcstlighedcr.
fremdeles lever, men er megtit
m!l.:N .HAV.ERKAM.P, .Fabrikant, Tacom11. 1 Was.iL
1mmds bestilling.
l~Ønnen
g'c nær ved at blive antændt. Aar- han g.je1rnemreise 'J'ransvaal og
Skiens Formandskab er av daa.rlig. Der er ikke indtruffct
fastsat til 1,000 ICr. narlig.
fia.gcn
til
lldens
Opkornst
er
uhcNatal
i
de
tØicmcd
aL
:,;arnle
forOverretssagfØrer
Blom.~ Bo til· flere Tilfu:ldc~ paa Gardermor;n;
Tromsø, 3. Juni. Inat har her
k.Jl~ndt.
sk.ielligt
l\Tusenmsmateriel.
I
bndt
en
ca.
80
~Iaal
stor Skog- nHm eler er flere private, der bor
været Snefald foldstæm1ig· som
Kontor
Arbeidsværelser
1
1309 So, C. Street.
1310-1312 Commerce Street.
om det var Vinter, og tidlig imorGaardbruger JØstein GrØtano
Orkedalens Herredsstyre sØgor slrælrning ved Bygrænsen til .l!'ol- i Nærheden av Gardermoen, som
Phones: Main 320. A. 1320.
ges laa Bye11, Skogen og Øen fra Hevne c1Øde forleden Dag om- om, at OrkedalsrJren faar sit eget lrnpark for Byen.
Eiem1ommeu er blcvet syge under mistænkeliRenser, Presser, Farver Klæde'!: og Toier. Vi har ældste;Vaskeri.
Send os Eders Vask. Fineste Arbeide.
hvitklædt.
Enclnu ligger Sneen bord paa Dampskibet "li'r9iyn." Havnestyre, egen Brand- og Byg- er av høtyrfolig Vmrdi. Boet for- ge Omstændigheder, saa de holdes
næste.12 til Sjifon.
Doktor VvcdØ fra Hevne fulgte JJingskornmission og Anlæg av et beholder sig dog, at Ryen lægger under Obscrvation.

Norge.

T

aandinavian

Rogers Speciel J5c Kaffe·

OF

111eriaan

TAOOMA,,,

Gw

din

Hustru en Chanae

8kal du begt.1nde egen forretning?

s.

·.Arme~u.dget.t.et_verltoges

vækk~

o~.han h~vde

'l'rnc1111-1

.

"

Puget S~un.d Savøngs B.ank,

0

1

I

1

··.:'m.

ABSTRACTS

Tacoma Title Company of Tacoma.

r'.t

ØUSTAVE PAHRSON"

=---.....--....-....;....;___________________.,_..:

r

Mone Ht\RDWARf Co.

DENR\'

1141-1143;:c Street.

Telefon 134.

Booslo 5c Cin:aror i Verden

S t a t e Sea.I C-i
Little Du._ke
"

6c

6c

Paris1an-Cascade Co.

!

Sorenskriveren i Sømlrc Jarlsh,erg, N, Schf)yrm, har· inclsenclt
sin Avskedsansylkning.
Han er
80 Aar gammel, blev juridisk
Kandidat i 1855 og utnævnt til
sit rn1væremlc Embede i 1890.
Intendanten nd Oplandencs

-

Skibct og tog ham under Behandling, men I1ægen kunde hare konstater<\ at DØden var incltraadt.
D;1dsaar:rngcn antages at skyldes
Slag.
Raskt expederet. En av Aarets
jnridiske Kandidater, Harald Jo-

"

Tll~Nati~nal Bant ~I C~mm~r~~I
a f Ta.come., W:io..

. g.
U . .r
On~. uns·1t.a

I

fOI

·.rI

~;areo;w~~hi~~~~:
P. ierce County, og

l Byen Tacoma.

$200,000.00.
Overskud, $450,000.00.
Cap it.al,

8pa1-e-Afdeli~g.

.·
L

I

CHESTER THORNE, President,
A. F. ALBERTSON, Vice-President.
EUGENE· T. · WILSON, Viee-President.
FREDERICK A. RICE, Cashier,

I)ELBB&T

A. YOUNG, A$sl.

Cashier~ ·--· ----·---·

·~\:4il'Ali':S:f.L'.øtlit"~~

8tfÆrre Vandverk.
Der arbeides
desuden
for
den
elektriske
'l'hamshavn lian es l<'orhindelse med
Dovrcbnuen.
Hnahet er i nær
1<'rcmLicl ut faa gjort Stec1cL til
Kji'lhstad.
OrdfØreren i Hitterdal har
sendt Storthingct et 'l'eJegram,
liyori det heder, at Propositionen
om Notoddens l'dskillcfoc fra Hit. l' l I ·
. ,,,. . B
i .crr a . iar va',
11. "w11snp1C
I
yg,
el
'd'
· .
ei.en, . a c1en unr1 1g ·1ægger 10
. av
.
.
.
H1tterdals største G aarcle til ByS
,
en. B ygcl en b ec1er om, at en tor.
.
.
thmgskom1te maa komme op og
·.
~ , Id
se paa 1. '01 110 r.ne.
Fredriksstad "'t J . I S
' u e un1.
, maa lenene mellem J\foss og Freclrilrn
stad er eler neppe faldt en Regn. saa
L1raabe paa en Maaneds Tid,
,Jorden er forfærdelig udtØrret

I

Gader, Vandledning og Kloakc1·
nd til endel Tomter, som tilhØn·r
Buet, samt kjyiber et Areal ved
Ilavarnm for 80,000 Kr. Kommu
nen er alligevel nf)dt til at expropriere <'lette i Anledning av lfdvidelscn av Skiens Brygge.

SKANDINAVISK APOTllEK

~'rJ:~~~~-=~:k_
?v:t.eid.ioir:i.er

(Egte N11r11k llfe11ieintran - Direkte fra Norge.
Omhyggelig Udfyl.ding af Recepter. Apotheker al tid tilstede om Natt.er
Trommald.'s Pliarmacy, 1555 Tacoma Avenue, Tacoma

r-----;A"llil-:e'K''-=0•1o-n--;-ia-Jiih'a-n---;d~l-e_r_e_a_n~b..::e..::f=.a=J=e=r=:=====-

rn aati<o nedrives for ut stanse Il- Olympic Patent Flou.r.
dens Utbredelse. Greaalrnr CelOlym.pic lfheat Heiu·t.s, 4 Pund for 250.
Horten, 4. Juni. Under en uhellulosefabrik sendte sin Spry5iter
.. . Olynrpic Paucake F.lour, TPU.nd for 'lt•c:
dig J\Ta1156v re fra Dampskibet
og Folk til Iljælp.
Derved be- THE PUGET SOUND FLOURING MILLS CO. Tacoma Wa.sh
"T. ] ·
..
• ar shorg.· "s SH1e blev Damp.
slnbet "Melchior," som Iaa ved grænsedes Ilden, som ellers sik.11.. t
. .
.
or ens Brygge 1 Efterm1ddaa kert vikle lagt en stor Del av det
. '
ti
paaseilet av "Jarlsberg" ''Mel- tæt bebyggede Greaaker i Aske.
. " f' 1
' .
. .
c1nor
1 rnu stor Aapmn()' 1 S1- Ogsaa fra Sarpsborg blev der Alt nyt. - hyggeligt. Udmærket Mad. Stedet at tage Fam ili"
Venner. - Rimelige Priser.
. .
. .
"
den av VandlmJen og endel an- sendt Hjælp. Greaaker har encl1fl8-110-112
Sn. 10th Street., Taeomii, Was
1111 ikke faat sit Brandvæsen iorden Skade, men gik dog uten Sj95t·
.
.
.
.
.
,
1)~ igtige1se trl Frednksha vn. Be- den.
KVALITET
KVALITET
givenheten vakte stor Forskræk-1 En Gut paa 14 Aar, Teleg:·afkelse blandt de man"'e
Passage- lmc1 '1'. orle1'f:. Olafsen, hoppet en
0
~,,.JJ /JIE"ll
rer.
Eftermiddag av Majorstutrikken,
tr llØIJll-

Pra OnsØ meldes, at Græsset tØr·
Som et Exempel paa de mange
l~er n_.<.)gle. S. ted. er reni: bort. I Va.ns.lrn.lighedcr Berge.mi bane.n har.'
I< orm1cldag trak det lidt op, og at kJæmpe med, berettes til "Inder kou rnJgle Draaber, men nu tell.": Ved Inclgangen til Graklarnrr det paany op.
vehalstunellen naa
:M>n·dalssiden
.t:
., ....
' '
I Der hci.r frr; Vestfondshold væ- hvor der er en ca. 30 M:. Overbygrnt l faget O'lcr 1fo stygge Uclrnst ning, før man kommer ind: i den
I til St 1t; 'JJS.'Jy;:nhiger paa Hop., r•gentligo 'I'uunel, ligger en slig
1\fi Jc og J\ror,st;id. Nu har Sty- i\'fassP Sne, at Overbygningen holPp f,1, S'a; sb'merne 'lwnstillet til c'er paa at ramle sammen og t:f:æn•• .-1
\rkitøk~for11ni.1g at op r;e hele 'l'rafiken. Overbygningcm
~,.. h·'d1 ,·]-''.<'>' 'il 'fon.kur· ,,;,: her særdeles solid, men da der
"~,

. Forleden Morgen nedbrændte
[) II118<) paa Greaakcr, dcriblamlt
to Bakerier. Apoteket var sterkt
truet, og dets Uthuse strf.ik med.
'l'o andre Huse reddedes kun ved
Overhænguing a V Seil. Bt Uthus

le

p

mens den var i Fart opover Ineo~ni~og.aten fra Drammensveien,
Kristrnma. Han kom under Tilhængcrvogncn, som .gik over hegge hans Ben. Venstre
Ben blev
.
~elt skaaret av, saa det laa igjen
1 Gaten; ogsaa hØire Ben blev
brækket, saa Benpipen stak frem.
I en sørgelig Tilstand blev Gutten kjprt paa RikshOJ:lpitalet. Man
haaber,_ Livet kan reddes. Gutrn er eneste Søu av en Enke.

yramfu

.

•
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. ..
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Er mere værd end Guid, det opholder LIVET.
KVALITET
, 1,
·
' VALITET
-·~-
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Norsk Kolonialff't'lf t e.ti1:u'f!!l!!Ja
Alle Slags norskl~ l •.m r.

Tel.: Main 9596
-------~---

3522 MtXiofoy AYe., Tacoma. I
~··-----.-~·~J

En Acre ved" Dygriindsen, et
Kvartal fra· Trikken, endel av Plad·
sen ei· ryddet, nyt 3 Varelsers Hus.
Dette vil blive et pent Jidet Land·
sted. Prls $900, $100 kontant, Re:
sten $10 maanedlig.
5 ACRES

LEILIGHEDSKJl:IB.

l!'em Acres, bedste sort Jord paa
gamle Puyallup Linjen, alt indgjiir·
det og alt ryddet; 85 4-aars Frugttriir, en Acre i Poteter, alle Slags
Bar og Ribsbusker, to Acres i KIO·
ver, stor ny Lade, lidet Hus, Hiin·
sehus_ og god Briind; god Ko, alt
Maskineri, Tommer nolc til at byg.
ge et Hus og endel av Moblei'r1e.
Alt for $1.850. En Trediedel kon·
tant, Resten efter onske.
Telefoner om Aftenen eller Son·
dage til Main 8876-L.

E. F. GREGORY

co.

Inc.,

2den Etage National Realty Bldg.
1117 Pacific Ave.

"aize Datte1' av Mrs. Christina
"
'
Bourgaize.
Nils· Gundersen, som for en Tid
sidenav Retten blev erklæ:et fo.r
at være sindssyk .og sendt til Ste1lacoom, unclslap i_ Begyndelsen av
Uken fra Hospitalet og eftersøkes
nu av Vogterne.
J\fanclag blev
han set i Nærheten av Lcmons
Beach.
_
,
Et Dobbelt-Bryllup .fanclt S~ed
Lørdag Eftermiddag I J\_[etod1stc
kirken paa E. 64th St., idet Mr.
og Mrs. C. A. Carlsei:is to DØ~re,
Miss Sel111a og __ Miss Paulm.e
Carlsen blev viet, den fØrste bl
Mr. Edward Thronson og den anden til Mr. \V. C. Peters. Flere

~

nisation. Man blev ved det i
Søndags avholdte Møde færdig
med Antagelsen av Konstitutionen og saa blev der nedsat en
Komite til at faa istand Utlrnst
til Inkorporationsartikler, der
skal forelægges et nyt l\11Jde, der
bestemtes avholdt SØndag El'termiddag KL 3 den 14. Juli i Hougens K'
. ir1rn.
Ægteviede. Onsdag Aften den
26de ds. blev Hr. Osear Julius
IIvambsal og PrØken Delia Pcrililla Anderson ægteviecle av Pastor J. o. Hmigen, til hvis l\Ienighed de begge hØrer. Hegge
er vel kjendte og har en stor
Vennekreds. Hr. Hvambsal er i
Forretning her i Byen og Bruden
er eneste Datter av den populære
Barberer K. Jr. Anderson. Brylhippet holdtes i Brude11s Forældres Hjem. De nygifte skal _sætte Pocl, nnder eget Bord i sit eget
nye Hjem paa McKniley Hill. 'l'i·
d~nde gratulerer!

Ca~well

Opfical

Masonic Tempfo.

hver av os vaagne til mere Erkjendelse av denne Sags Vigtighed og NØdvendighed.
J-. 0. Hougen.
Menigheds- o gSØndagsskoleudflugt. Blim li'rimenighed og Søndagsskole har TTdflugt førstkommemle Søndag til Parkland, hvor
der blir OpbyggelsesmØde Kl. 11
Form. og Kl. 3 :30 Eftm. Evangelist Gimse, Pastor :YL Olsen, Pastor Bjuge m. fl. vil tale Gnds
Ord. Sang og Musik. Enhver er
indbudt at komme med.
'rag
Spanaway Sporvogn til Brookdale, som er ganske nær lYIØdepladsen. Enhver medtager sin
egen Proviant, Kaffe og Melk erholdes paa Stedet. Intet .Møde i
I-Glim Pl'ikirke paa So. Ainsworth
og 17 de frJrstkommcnde Srindag.
SangjiSvelse. I Elim Evang. l<'rikirke paa So. 1\insworth Ave. og
l7th St. bliver der Sang·i~velse
i'firstkommende Mandag Aften
KL 8. 'I' roende Mæncl og K vi_n<ler, der Jrnr Sangens Gave, og
som 16nsker at tjene Gud hermed
indbydes at komme med. Koret
vil blive ledet og instrneret av
l'.h. 'r. Hansen, so mansees for en
meget dygtig Instruktør paa
Songens og 'lVIusikkens Omraacle.
TIL SOGNINGERNE PAA
VESTKYSTEN.

En Ven i NØd er en sand Ven.
I l\fodgaug og Nødens Stund stilles sandt Venslrnb paa sin haardeste PrØve. En saadan paalidelig Ven blev fondet av Chas. 1\fayer; Fonda, Iowa, i Dr. Peters Kuriko, det gamle længe prøvede
Urtemiddel. Han siger: "Vi har
brugt Kuriko i vor Familie fra
Tid til anden i 25 Aar og vilde
under ingen Omstændigheder være den fornden.
Den har alticl
vist sig at vll~re en sikker og paalidelig l\Icdito,in. Dr. Peters Kuriko skuffer aldrig.
Den undlader aldrig at g.iØre godt.
Den
forskaffes direkte fra Laboratoriet gjennom Special-Agcnter, an.
sat av J<Jierne, Dr. Peter Fahrney
& Sons Co" l!J-25 So. Hoyne Ave.,
Chicago, Ill.
Ungdomsforeningen i norsk.
danske Metodistkirken avholder
Fest Fredag Aften den 28de Juni. Godt Program, god Bevært11ing. Alle velkomne.
Det danske Vice-Konsulat i Seattle, 534 New York Bldg" sØker
Efterretninger om Niels Christian
lVIØller. Møller er fØdt den 5te
Mars 1883 og blev i Mars '05 avmønstret fra SJS ''Ivydene" i Se-att1e.
"Shure Seal" Syltekrukker, av
helt Glas, anbefalet av U. S. Re.
gjering. ] l't. !J5c, 1 Quart $1.00,
halv Gal. $1.35. Sælges hos Paulson Bros., C & llth.
Ønsk es. l\{ancl som -Jiar Hest
kan faa god Plads i 915 So. c l:Jt.
Vi henleder Opmærksomheten
paa det statement fra Pacific National Bank, som J'indes indtat
paa Sde Side.
I Montamara-Uken vil Tacoma
Day Nursery :Assoeiation ha en
Barnekrybbe l 938 Commcrce St"
hvor M:Ødre kan anbringe sine
Surna for nogen 'rimer eller hele
Dagen. En utexamineret Sykepleierske vil passe paa Barna. Et
"Hvilernm" vil ogsaa. bli indredet for Mødrene, og i underste
Etage vil der serveres Lunch alt for en billig Penge. Indtægteme gaar til den faste Bamekrybbe.

I

Skipper-Sllraa

M. B•. MOrlensen,,,

,

,

,

Art Needle Avdeling

derfor paa Møtet den 5te Juli.
Por øvrige Oplysninger angaaende dette Møte og Sognalaget
kan erholdes ved Henvendelse til
Undertegnede.
Tacoma 26. Juni, 1912.
Sigurd J etl and, Sekr.
1.106 So. 12th St.

Som tidligere meddelt i dette
Blad skal 'Sognalaget' paa Vestkysten ha sit Myide i Tacoma den
5te ,Juli.
Da dette 1Vfi1te skal lægge
Grundstenene for Sognalaget og
forpvrigt avgjØre alt som vedkommer dets l<'remgang, blir det
nu nødvendigt at alle Sogninger
Konfirmation .avholdes i Past. møter op og hjælper til med at
· dette Poretagende
· ·
IIougens Kirke paa I St. fØrst- g1ve
en god
_
Form. KL Begyndclse,
JUiHct hcgyndcr med en Utf:lugt til Point Dcfianee Park. De
som kommer vil saalecles l'aa Anledning til at se et av 'l'aeomas
naturskjønne Steder. Ellers hør
det hemærkes at det vil v~re_
værdt at hesØke Taeoma omkrmg
deu 4dc Juli. De store .Festligheter som da holdes her, vil sikkert alle .ha FornØielse av at ta
ind.
Det egentlige Møte hegynder
om Kvelden Kl. G. Forretninger
vedkommende Sognalaget vil da
bli behandlet og avgjort, f. Eks.
GrundlovsspØrsinalflet,
Arbeids~
plan, Valg av nyt Styre og for.
øvrigt mange flere.
Efterat være færclige med disse
En Anekdote om Ludvig XIV.
'ring blir der holdt en Banket, En fattig· Bonclemand, som korn
hvor alle "Sognalagets" Med- til Paris, sendte som Present ti!
lem1;1er deltagc.r .. Da vi~ vi for Kongen en uhyre Næpc, som Jran
en Stun_d hve r1gt1g Sogmnger og tawle fremdrevet i sin Han, fol·
·
nyte go d t av Fl Øteg1_·9>t.
,Sp1'ke- at -vise hvor gode l'ro_dukter
G.
t
I
f'
' kunde skaffe K'ln"'·an
.
l'J. Øt.
Je ost, .ie ·ser og Irnrt J3Ønderne
·
1
11
k
"
1 l1vad v1 iat c e no av og blev meget glad over Ibndens
sagt at
kald te godt Hjemme i gamle Høflighed og oversendte ham 10,Sogn.
000 Fres. som Tak. D?. ,m CDdsStyret har sat ned Komiteer eier i Bondens Hjembygd horte
til at ordne med de forskjelligelom dette, sendte han straks Kon'l'ing og ~focltagelseskbmiteen, gen en statelig Ridehest 80 m Gasom har sit Hovedkvarter i Natio· ve og mocltog siden følgende
nal B;1nk of .Com.rneree Blg ..i an- overraskende Sending:
En di<_le_,
, _n _J•,tage,_
J 1- f vil bh der
. den 4dc og ger, Næpe _med i'Ølgende Brev:
ute ' u 1, ·or at ta imot de kom- "Tak for Hesten. Den var smuk.
men de Sogninger. Alle maa der- Her ·er en N mpe, der er ligesaa
f~r huske paa at gaa dit, da det kostbar drm har jeg nemlig git
v1stno~ er den. eneste Maate hvor- 10,000 Fres for.
·
paa v1 kan bh. samlet.
.
Spar dine Penge og anbring
Denne Bygnmg er paa IIJ. av dem i Land. $l.OO kontant og $l
13de og Pae. Ave. Ta Elevator per Maaned vil skaffe di en 21A
elle.r gaa · op ei: 'l'rappe og de vil Aeres Chicken Ranch. _ ~yp sor~
befmde dem I Sognalagets Ho- Jord, nær Skole og Sporvogn, ikved~varter. Komen op der maa lrn 11 l\fil fra Tacoma.
$125.00
de ikke glemme at pynte dem per acre.
med en av Sognalagets SlØyfer.
11.~
l R I c
D
.1 .
d
"
· d
.JYJ,utua
ea ty o.
1
_ en VI ~IV~
em~_e v og .an re
200 California Bldg.
faaes i Tacoma KUN hos
fuld ~orv1sn1~g om at de ~r ægt~
Mr. og Mrs. Ole Johnson, ReSognmg, og vil for Eftertiden bh
t t
f
d t
'k
k
.
. . presen an er or e amer1 ans e
dem et kJært Mmde fra Sognala- .
.
.
Forhandler af
gets første Møte i Tacoma.
Bibelselskap har sit Kontor 1 945
CIGARER,TOBAK)og PIBER af alle Slags
Alle skal være hjertelig vel- So. Taeoma Ave" hvor Bibler paa
Tivoli Cigar Store,
··komne. Sognalaget skul de nu forskjellige Sprog faaes tilkjØps
1207 Pacific Ave.,
Tacoma. være vor største Interesse. Husk meget billig.
,

The Peoples.Store

Company~

734 St. Helens Ave.

,·

2den Et.age

for Årt

Needle~kjonnere.

Vi viser nu et komplet Utvalg av nys ankomne Modeller for Art Needle \Vork.
~:ykt. og færd~g1avet Lingerie,
bedste a.vahtet, Namsook ....... Pns

gsc & $1.00

Trykte Putetrækav bedste K valitet og Farvning................. Pris

75c pr. Par

~~~~~~~""'"~~~~~"""'""'~......,~""~~~~~~~

Vor Forretning er Hovedkvarteret for Brainard
og .!rmstrongs Silketoier, Royal Society Package og
flosses --- D. M. C. Brode1·ibomuld og Fle1shers Jamin Garn.
Vi giver fri Undervisning hver Dag til enhver
Dagen til enhver, som kjØper sine Varer her.

The People's Store
E. E.'.Horgan, Pres.

'B

Forklæder slaat ned fra $1.25
Alle Slags Lawmnowers,
til $1.00. II. Nasser, 1118 So. K for Vinduerne og Vandslanger
Street.
faar du bedst og billigst i Kellys;
Hardware, 1120 So. K St.
S
ul
· ll K ff 25
es specie e a e
c er.
. pro
"
$275 kjØber 1% Lot ved Mchke wd, som nogen 35c Kaffe i Kinley Park.
3 Kvartaler fra
1
~yen. Cow Butter Store,. 1506 Yz Sporveislinjen. Dette er et virkeJefferson Ave., Hjornet av Pac.
lig>GodtkjØp. Kald op Main 6050
Avenue.
eller se Eieren, Miss Green, 915
So.
C St.
"Fersk Fisk'' paa "Fiskebryg. \
Endel
lidt beskadigede Singers
ga," 15de og Dock. "B.illi' Pris
Symaskiner
er tilsalgs for halv
aa spellane fresk aa mye faar'n
Pris
i
Singer
Sewing Machine
f p
. " H ,
d ,
or engane ame.,_
us 1iaa ~ Co 's Utsalg, 915 So. C St.
Mor Andersen, sa Gut~en, da han
S. J. Smith, 1412 S. L St., Konkom trækkende paa FIBk te -Mor traktØr og Bygmester. Overslag
sin.
over alle Slags Bygninger gives;
Mrs. M. A. McLaughlin, 512 Jay
Tel. Main 6703.
St., La Crosse, Wis" skriver at
M"t . h
R
.
hun havde alle slags Smærter i
~ tmg os asmussen imorR.yggen og Hofterne paa. Grund gen 1 Taeoma Coffee House, 114:l
av Nyresygclomme og Rheumatis- Commeree St.
me. Jeg fik nogen av Foleys KidEn norsk, helst noget ældre Pi.
ney Pills og efter at ha tat dem i ke, gjerne Nykommerjente, øn-_
nogen Dame kjendte jeg eu vid- skes til at stelle Huset for Enke-:
underlig Forandring.
Smærten mancl med to smaa Barn. Henv;
forlod Øiebli~lrnlig _ Rygge~ og
Alaska Sild i 12 Pd. Bøtter sæl-:
Hoft.erne og Jeg er taknemlig for ges for .i.1 00 Bdtt
T
d, .
· som
a t d er er en sl'k
i _M eel'Ielll
Bøtt'I' _• , d "'el' en.
. ag
.1 f .-in
1,
F ol eys K'd
P'll
F .. Orown degen
i ney
I s. , aas 1
d f e me_ ig og v1 ;v1 Y Drug co., T acoma. ·
e en or
• 75e. Eggers F1sh Co. ' ,,
Sko og TØfler for Barn, sorte lSth &Dock Sts:
.. ._ _
.,
og brune, til lave Priser hos H.
Skal du ha. d1g en god Dra'gt, ·
Nasser, 111~ So. K St.
_
enten til Selskaps- eller HverScreens til Vinduerne til lave- dagsbruk, kom til IL Folkest~d"
ste Priser hos Paulson Bros" llth 5223 Union Ave. So. Tacoma. Sk~
& C Sts.
.
og StØvlor, av c. Gotzians beChristian J. Andersen, den nor" rØmte Fabrikata og Uts.tyrsar-.
ske
, Advokat vil være at træ_ffe II t'kl
i er a.v a11 e Sl ags.
daglig i 910 National Realty Blg.
Alle Slags juridiske Dokumenter
Paulson Bros., 35c s p e ei e 11 e
utfærdiges, Saker ordnes og pro- Kaffe er absolut den bedste Kaffo
En stor og vel at mærke god Ii Byen. Til Salgs L1irc1ag for 29e.
Kop Kaffe, med delikate SmØrrebrØd t~, altsammen for kun, siger IHJALP TIL AT HOLDE UTGIF- - _
og skriver 5 Cents hos Berglund
·
TERNE NEDE.
Bros., 1305 Commerce St.
Nogle kjække Gutter modtages
Mrs. J. E. Henry, Akron, Mieh"
i Kost og Logis i en respektabel
Familie. God Behandling, rimeli- l'ortæller om hvorledes hun klarte
·
ge Prrner. Mrs. Jacobsen, 1209 at_gjØre det: Jeg var. plaget med
mine Nyrer og maatte gaa næsten
So. L St. Tel. Main 6977.
helt sammenkroket. Jeg forsøkte- X. er den mest ivrige Soeia.- en Prøve av Foley Kidney Pills
.
.
.
list, Jeg ved. Til og med hans og de hjalp saa godt at jeg kjøpte
Uhr er soeialistisk.
en Flaske og nn vet jeg at de
. - Er det muligt?
sparte mig for en stor Doktorreg,
- Joda, det ga ar bare otte Ti- ning. Faaes i Crown Drug Co"
mer i Døgnet.
Taeoma.

I

I

t
Jøni er sidste LOrdag. TACOMA CLDTHING CO. alslutter Forret
den 3die Juli. lndtil den_ Dag sælger alt til HALV PRiS.

1111

• J. f. PITZ.fN, MilDiJger
M11'~.
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tede hele Dagen"
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overvmJdnc Hin- det lrn1}.Du ikke - Du har ingen og lagde sit Ansigt i den Haand, ter ham fulgte det tykke Fruendring.
SØn !
han havde fri. ,,Lad mig om det timmer fra· Skjænkestuen. Hun
FQr~m~n,
Pengeskrinet var uok lnkket,
- Ser Dn, Contiu - var han - tal ikke mere om det. Hjælp stØdte ham tilside, lØb saa hurtigt
men ikke helt i I1aas, og Laagct kommen og havde sagt: "Far" mig bare at finde ham - og saa ned ad 'l'rinene, at hun mistede en
Skrædd.el'forretning
havde faaet en skjæv Stilling.
- lian hnlkede og kunde i Øie- senderjeg ham fra mig. ~ - Det av sine Tøfler, trak Gondblen ind
(Forenede Stater af Amerika.)
Lager:.av Tøier.
"Her har en fremmed Ifaantl blikket ikke sige m~re -- "Far i er bleven lys Dag - jeg maa faa til Trappen og bØd Passagererne
ETABLERET 1864.
r11rnsteret," for det mig uvilkaar- - jeg Lar 0.im;ild - jeg har for-' gjØre en Smule 'l'oilette hos Dig, sin srnndsige Haand til Iljælp ved
Kapital og Ovreskud $8,900,000
1304 South D St., Hj. av 13th
Dette Kornpagni .er autoriseret av New York Stats-Myndighe- lig gjemwm Hovedet.
Jeg tog syndet 1nig i den eller den Hensc- fØr vi gaar. Hvad har fremmede Udstigningen.
der til at overtage Administrationen og Ordningen av Boer, varc- denne solide Kniv frem og arbci- cnc1e -· fri mig nd, saa jeg kan .Mennesker med min Ulykke at be-Den unge Greve kom for en
tage Eiendom for Personer og fungere som Trustce for Korpora· de(le .med den, indtil jeg fik Skri- frel~e A<:rm1" eller: "Ser Jln den- stillB? Giv mig en ren Skjorte og I halv 'l'ime siden, hviskede hun
tions l\fortgages.
f:ortroligt til Hoch]Jrmm.
Det overtager ogsaa Administration og Ordningen av avdøde net aabnet. Aa, Herregud, lrvilkc i ne ReYolver~ Bjælpcr Da mig et J.iomn1etf6rklæde.
'L'anker
kom
der
ikke
imidlertid
j
iklrn,
rnaa
jeg
skyde
mig
en
KugCnrhoven
lagde
i
Taushed
frem
Han skjØcl hende heftig fra
Nordmnds Boer i de l:<"'orenede Stater.
(Kompagniet har ingen
.l\'[ortgagcs og Værdipapfrer til Salgs). Dets Forretning er ogsaa at over mig! --· Men jeg vcdblcv at le for randen." -- ,Ja, Olll han til ham Alt, hvad han havde Brug sig.; Knæerue vaklede under ham,
tjene som kvalificerr,de Representanter for Personer, som har Eicn- sige til mig selv: ''Det er ildcc• saa havde sku elt 8ig lige for mine for, ·rent Undert.Øi, Eau de Co- og Ansigtet blev fyfrst askegraat
domsintereRser i Amerika, som de Ønsker bestyret og varetaget, i muligt - det kan ikke være mu- Øinc -- jeg vildc have baaret det logne, Børster og Barbersager. og derpaa blaarf6dt. - Uden at at
hvilken Retning dette Kompagni har udmærkcdc HjæJpckildcr, snali gt!"
og med Tiden kommet over det; IIoch brnun betjente sig ligeledes bekymre sig om Gondolieren og
~om Bank- og juridiska Representanter i de forskjellige Stater i
Der
stod
jeg
nu
med
det
aabne
og jeg vilde have ladet ham be- i '11 ansherl av Vennens Sager, men Cnrhoven styrtede han med samAmerika.
Kompaniets Representant i Skandinavien er Konsul, Overrets- Skrin, men - Indholdet var bor- gra ve som min egen Søn, der skar sig under Barberingen, saa menbidte Tæncler ind i ·Huset,
1307 Pacific Ave.
sagfØrer Arvid Jacobsen, Kristiania, Norge.
tH ! Kun et Par uvigtige Papirer troc1s Alt, dog havde havt Adels- han bly)dh~.
idet han skric1tec1e tvers igjennem
laa der igjen. Jeg vendte op og mandcns ..!T<;resbegreber i I,ivct.
Da Gondolen kort efter blev Skjænkestuen.
C11rhoven .tilkanec1 paa det, og inict andet faldt - Men saalcdes ! - Saa plebeisk, anmeldt, gik han gjennem Vesti- stede Gondolieren en Lire og
i~d .end Spirlsen av min itubrudtc saa sii~pclt ! S01~1 en· almiudelig Ih.11le11, vr•.d ~iden av sin Ven, med fulgte efter, saa raskt han kunde.
Kniv! Han trak Curhovens Arm Kontorist, der stJæler Kassen og sm sædvanlige stramme og stolte
- Vil Nogen være saa god at og billige Relinquishmenter nær Byen med Kirker og Skoler.
til sig og pressede Ausigtet ned l,c.iber avgaarde med den - og Holdning. Gangen .var dog lidt vise mig Vei! raabte han tilbage
Tilskriv (norsk eller engelsk).
mod deu; hele hmrn Skikkelse ry- saa sætter man hans Signalement slæbcncle, det fyldige Ansigt næ- paa Lykke og Fromme, da han
George Sollid,
Dutton, Teton Co., Montana.
stede som av Kuldegysninger.
i Aviserne, og sender Sporhunde 8ten farveløst, og den joviale inde i den lange Gang bag SkjænSkagway Ruten
- Stakkels Ven, stakkels kjære efter ham. Ser Du, denne vulgæ- l\fuml fast sammenpresset.
kestuen saa sig i det dybeste
Roman av
Fm Pier 2, Scattfo, Kl. 9 Aften
Adrian!
hviskede
Curhoven.
1·e
Usselhed,
den
er
det,
som
MØrke.
Hochbrunn var forsvunJ. ~. Au~r;y
Bernhardine Sshulze-Smidt
Dolphin ......... , .•July 4
fli br!k 0l'!lI Og ?0par0!1l?
IIoehbrunn tvang sig til at av- græmmer mig mest af Alt! Ifan
SJl<J'rTE KAPITEL.
den og sine Voxfyrstikker havde
Vo,rue.
_Som Du ved, vendte jeg der- sh1ttc si~ tra~iske Beretning,. men er dog af mit eget KjØd og Blod!
- Fcrr~via, Siori ~ - Bagagli 1 Cnrhoven glemt igjen paa sit
Cor. 2lst and C Sts.
Valdez Ruten
paa tilbage til Hotellet' med Dig Ordene fremfØrtes saa stØdvis og l\fon saa sandt jeg sidder her ved
Gondolieren strakte allerede Natbord i Hotellet.
Fra Pier 2, Seattle, Kl. 9 Aften
og Ferd!. Vi tilbragte Eftermid- mc:l kvalt Stemme, at de kun med Bordet - om han nu kom kry- Armene nd for at tage imod Ba- Becomi, Sior ! lØd det i næste
Ss l\Jariposa ........... Juli 1 dagcn sammen ude ved IJido, og l'IIJ)rn kunde opfat:es.
. bende for at sige pater peccavi - gagen, men Hochhrunu gjorde en Øiehlik lige ved ham, en Fyrstik- '.
saa reiste jeg med Pietro til Clii- . - Han har slet ikke været nde et Podspark gav jeg ham! - Den avslaacntle Haandbcvægelse, og ke blev afrevet, og Guitarspille- !
Ski be og; :Avgangstid kan for- oggia og blev der til igaar Aftes. av Veuedig - Pigen i Skjænke- er ikke min SØn, som begaar en Curhovcu angav Retningen.
ren bØd ham Armen med Vene-,
andres uden forudgaaende BeKniven savnede jeg den hele Tid; stuen rØbede mig elet - for nogle skjult Nidingsdaacl mod mig - Rio dci rigatticri; Casctta
kjendtgjØrelse.
tianerens medfødte
Galanteri.
jeg har nu engang vænnet mig til Myntstykker. Alle er de tilsalgs en ordinær Tyv er han, _intet an- Bini.
Han lia vele strax lagt l'lfærke til,
Saa langt som til MocenigopaC. B. Foster, Ticlrnt Agent, at have den paa mig i de sidstci ti - Alle! - To Gange har han det!
at den • velbekjendte og gav.milde·
. .hver
· · i I. de ei·im1"ted) og 1oka 1e Tog
923 Pacific Ave. Plrnne Main Aar. _ I Merceriaen derover i sneget sig ind og overnattet der,
- Holdt! Saadan maa Du ik- ladserne glecl deres Gondol hen Greves
JJedsager haltede og des-:
··.
·
.128. Comm. Dock Co., Agent. Cliioggia kjpbte jeg mig en elen- ~fte1: at have f~rvisset sig om, at ke tale! Cmhoven havdc reist ad Canale Grande. Solen havde
". Il
I Time. De limited Tog bruker en
. b ar llpire
uc1en
- aan d 1· D'ind .
. Main 343.
dig Tingest til at hjælpe mig mecl Jeg ikke var hJemme. Naar sig og greb fast i Vennens Arm, vundet Bngt med Taagen og
. Der kom Trapper o.g· Trin, la. n- 1· Time og ti Minuter.
saa længe, men mistede den, som hanhar bestjaalet mig - om alt der ved de sidste Ord havde gjort straalede nu i al sin Morgenglans. ge Gange og uformodede Om drei-·1
det saa let hænder med det, man paa en Gang eller lidt efter lidt en Bevægelse, som om han slyn- 'De herlige Paladser laa der nii1ger rundt afrundede MurhjØr. d
l"
. d ik
GJENNEMGAJl.ENDE-7:35, 8:35
ikke tager Vare paa.
]\fon jeg - elet .ved jeg ikke. - Min Sf6n gede fra sig et giftigt Kryb. Jeg Ismukt solbeskinnede, og de av ner - en eien
omme ig m v ··
~pOJl'fNG
t. æukte ved mig selv, at naar jeg en saadan Slyngel - min eneste har al Respekt for Din V1·ede og IRegnet enclnu fugtig.e B.uskvæx- let Bygningsmaade, der gjorde en: 9:35, 10:35. 11:35 Form" 12:35,
kornmer hjem, vil jeg find.e, at Di- Søn !
Din Fortvivlelse, men - føler D11 ter, som her og der med svulmen.
.
.
1:35, 2:35, 3:35, 4:35, 5:35 og 6:35
Han sprang .op , ·trYk1·,e de H æn- .n·ig se1v gans Jre f l'l· f or Slryl·'"
I l F d" I l k om t'l
. ·c1 e Ariaclnetraacl
.
mo har lagt Kmven
paa dens vanu i c e 'ro ig iec
1 syne over
.
·Ønskelig. Alle Vægte Plads.
derne mod HJertet og begyndte Har Du holdt ham i tilbr1rligt gamle l\:Iure og kunstfuldt forar- ge var s~_Jæve og ramponerede, Aften. Alle gjennemgaaende Tog
1707"170~ South D Street
Jeg kommer hjem, og som om atater sin hvileløse Vandring stramn1e Tø iler 1
beidege Gittere mellem Husene, her og dJ1· var der anbragt StØt- stopper i Auburn og Kent.
Phone Main 912
det saa maatte være, er min fØr- I frem og tilbage i Værelset. Den løftede Arm sank, den svæ- stod i fulc1 Blomstring. Med den ter, Tagene var h vælvede som i.
ste Vandring til Natbordet i mit IHans Ansigt hav.de mistet sit for- re Skikkelse falclt sammen, men friske Morgenluft fulgte Duft av en Kirke. Et liclet rundt tilstø.I
Sovevmrelse for at s~ efter Iwi- rige blØ~e sorgfulde Udtryk; det d~n st.olte ~g egensindige Mand Syren og l'æoner, og Vanclet vet OxeØie-Vindu, anbra~t hØit I
LOKALE TOG avgaar 6:00 MorVi kurerer sygc Sko, Saaven.
saa ham dt og gammelt nd med v1lde ikke rndrØmmc nogen egen rundt om den fremadgl!dende
.
.
.
ler, Hæle ~g Overlæder.
Der stod Lyset og Fyrstikæsken den .Il'.Iængde clybe Furer og Ryn- Skyld. Han plantede sin knytte- Gondol sitrede og glitrecfo og I oppe, .mcll~cl under.helen et svagt gen og hver Time indtil Kl. 9:00
Nyest.e Instrum~nte~· og
og min Dog ligger ved Siden av ker, som ikke fØr havde været de Næve paa Borclet, ikke drØn- spillede i Perlemorfarver paa LysskJær l dette Virvar.
Aften og 11:25. Aften (sidste Tog).
:M:askmer.
Hurtig Skore.·
og med
si·n ask eg raa F arve. nen.d e som en B onc1e, men· me <l "l
. ,fJU
' lJ,nnd .
(For·ts . )
1
..
Fhrstativet,
ganske som sædvan- c'ei·
,
.
u a.i.g1
paration.
lig. I Uhrstativet _ et jeg har ·Nu talte han ogsaa i en saa kold lydløs Energi. Knogerne tegneCurhoven følte sig hensat i en . - - - - - - - - - - - - - fra gamle Dage _ er der en liden Tone, som om Sagen angik Nogen, ele sig som snehvide Pletter under lettere og mere forhaabningsful~l
1106 So. llth St. ved K Street ForcJybning til UhrnØglen. Uhr- der ikke var l\fodlidenhed værd. Huden.
Stemning. I 'l'ankerne gjennemTogene utgaa:r fra:sde og
.
.
11}1gle bruger man jo ikke Iænge- Dette pludselige Omslag forban- .Jeg vil sidde til Dom over gik han nøiagtig Hochbrmms
A Streets,~Tacoma":
. .G~d M11lwood $2:50 Læs.
re men je" har i mange Aar lagt sede Curhoven. Der laa noget U- ham.
Fremstilling av den grufnlde. HiV1GRIFFIN
giver S & Il Traclmg Stamps
:
. "'
. .
t r
·d
· ·
.
· .
·
·
. ·
TRANSFER CO.
mm Kmv der istedet, .for at have na. ur igt i et, som m1~clede om
~ Dn? . - og hvordan skal det stor1e og veiede alle Muhghede1
PUVALLUP SHORT LINE-Tog
'Eneagenter for Renton Kul den paa rede Haand, naar jeg læ- Stilheden, før et JordskJælv eller gaa for sig?
mod hverandre.
1930 C St.:_Tel. lVIain 589
ste i en uopskaaret Bog.
en Orkan bryder lØs.
- Jeg - - jeg skyder ham
Han vilcle beskytte den unge
,
1120 So. 11-'rel. Main '104
Der ligger virkelig Kniven paa
- Sæt Dig ned igjen - lad os ned - jeg lader selv Revolveren Synder mod Faderens opbrusensin Placls, og jeg stikker den til bevare vor Ro, kjære Ven, bad til ham, hvis han vover at vise sig de Hidsighed, saa vidt det stod i
mig. Derved kommer jeg til at han, reiste sig og tog den ras.tlØst for mine Øine. - Eller - jeg haus M:agt. Hans egne JEresbe·
8am~oo
fØle at Spidsen paa det ene Blad Vandrende ved Armen og førte ·overgiver ham i Rettens Hænder. greber var strenge nok, men alliIT "SOL YES iHE
Sk an din av isk
-cr-r >.· •
*--'- })_'.',',,~~~~er avbrukket, og det ærgrer mig. ham tilhage til Bordet. Se her,
- Min stakkels Ven, jeg tæn- gevel mere av klarede. Den, der
B:jØrnet av E og 13de Street
SR
EA
D
QUES'tlON.
Jeg tager den op og ser paa den clrik et Glas av Sifonen. Jeg skal ker at baade den jordiske og ltim- har været med i Krig og selv er
It-~,_;(
Room og Board
og tænker: "l\fan skulde gjerne tilsætte lidt Kognak.
Aa, drik melske Dommer vilde være min- bleven nedmeiet som Græsset for
,. · 80 ny-oppuclsede Værelser
Enten De ønsker at kjøbe
.
tro, at den ubetænksomme Gut det for min Skyld og tving Dig dre haard mod ham end Du, sag- Ljaaen, han dØmmer alvorligere
en Diamant, eller De kun
har villet brække op noget med ikke til at vise Dig anderledes end de Curhoven og. tog den knyttede og besindigere i saadanne Sager
ønsker et Juvelstykke remin gode Kniv!" Ak _ det var Du virkelig føler Dig.
Næve i sin varme Haand. Stir ik- og er ikke saa let med paa 'l'henJ>areret, er der kun en rig
Godt Sted at bo for Arbeidere vare en saadan uvillrnarlig FlyveIlochbrunn trak Stolen frem ke saa stivt paa mig. 'l'ag Dig retikernes hastige: "Dræb ham."
tig Plads i Tacoma, og det
Norsk Hote!
tanke!
med et voldsomt Ryk, satte sig og sammen - vi maa jo gjØre noHochbrnnn var rigtignok ogsaa
er
734 Oommerce Street
Saa Jwinmei· jeg til at huske, at tØmte to store Glas, umiddelbart get. Gondolen kan snart være Praktiker, og det ,endog fra to
Lyse Værelser. God Bo ard $4 ..50
jeg næsten ikke har Penge i min efter hinanden.
her. Vil Du tage mig med til Krige, men i hans nuværende opMatt Johnson, Eier
Portemonnai Efter IndkJ.Øhene i
J
fØl
.
ni
Cassetta Dini. Efter min l\:Iening rørte og fortvivlede Stemning
___
.
eg
er nug som <1en 1<,,en·
.
·
·
·
.
Chioggia hav.de J'eg ikke havt cigs
Jeg som Udenholdt
ham ikke f.or til950 Pacifice Av
ASK"VO·
1. t e av a1a1e E.l
' ene1ige,
u""h røt1 var det bedst..· om ·.
·
· Cnrhoven
.
.
.
n G·ROCER
mere end to lJire tilbage. Og jeg han og tørrede med en hastig Be- forstaaende tog nØie Rede paa, regnel!g'. Han beRlnttede . ;-:1g •
Lunge Balsam
Telefon Main 81
Sekretær
· c1ryppen d CJ 'rr
" 1s- hvacl
der
derfor til. at ·yde den vanartede
g·aar til min 'aflaasede
'
, væge 1se sin
.t\.neue
.
· . er foregaaet
·
' før der
·
.
.
for at fors"ne mig med mere 1, t
J
.. . S
bliver J:oretaget nogct.somhelst Søn en vis Beskyttelse, mdtil FaJ
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Hochorunn sagde ikke et 0"d
Bruk Is om Sommeren. Se efter de gule Vog·ne.
udfØrer fint 'l'rylrningsarbcide clybt, fØrte Haa~cleu op til Str~1- eller En av mine Allernærmeste. og ndtaite et næstcn uhi1rligt: under rleres F'art. 'rrykket ind i
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I Kraven paa sm Ak Gml, den angaar
min
eg·en
Ja.
,Jeg
vil
sidde
til
Doms
over
De leverer den frit!
Phone Main 7343
c·t ll.il~l'llc sad han med lukkede
-Oldskjorte, som om den var ham SØn ! . 'I'ænk Dig i mit Sted! :\.a, ham, gjent.og han derpaa tonløst . . .
. ..
943 Commerce ·St.
Tacoma for trang. Curhoven begynclte at
_I 0me, og kun
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m•nf-is-c .Bcvægelse vISte, ne J;ax.1
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lfaandbcvægelse bragt til 'l'ans-

UNION TRUST COMPANY

Berglund. &

OFNEWYORK

Fiskegreier, Baseballs og
Sportsager

nosøa Harnes co.

Union Trust Company of New York
80 Broadway, New Yorko

Frit Homestead Land.

De Tre.

Alaska SteamshiD Co

I

Electric

Railway

'Galvanized lion Comice

I

Edward Miller Cornice &
Roofing Co.

1

Norsø søo-HospiliU
C. Hong

Hotel

'>

'

, Bakers flate/

I

.

I

Slaydens Balsam

HART'S

l

"uo.;,·

Bonney Pharmacy

Ren

Destilleret

I

Gudbranas 1ss1evne

:'

I. M. LARSEN & SONS
806 A Street

--

.

Tacoma

TENTS, AWNINGS, SAILS,
LAUNCH SUPPLIES
-

.,_

-

-----

·.

.

I OLYMPIC STEAM LAUNDRY
,

(Inco1·pora ted. )i
- Lavest mulige Priser 1301 So. D Street.
314 So. 13t.h St.
TelF>l& lll!ain lliilll. Tacorna; Wn.

!1ecl. Med Haanden over de luk- I
kecle Øine fortsatte den nlykkeli- i
ge Fader:
- At ville kjf)he og forære Dimo den Slipsnaal med Safin;tcn~
ne, som jeg vidste, han Ønskede
sig - - .
Saa viste det sig, at NØglen til
Sekretæren ikke vilde gjøre 'l'je-1
neste. Jeg forRØgte en anden paa
mit Nf1glelrnippe og derefter flc-'
re - ogsaa NØglen til Gardero-

beu - men til ingen Nytte. Endog Kor]retrækkercn og NeglefiC~lluloid Badges, Buttons, Noveliteter,
Endelig sprang Laasen op.
~nbber Stamps, Sea! for Loger etc ete lcJJ.
Nogen :Mistanke havcle jeg ikke
sum~
cndnu faaet - en saadan gammel
UH 5 A Street, Tacoma. Laas kan jo let slaa sig vrang.
Sekrctæren, som vist har staaet,
hvor den staar, i over hundrede
Axel• Jnrgensen, lndehaver. ·
.L~ar'. har :riange Rum, det ene alI
Kun ·førsteklasees Betjening.
,_
tid rnc1cnfor det andet. Den hele
13th & C St.
.
Mekanisme fungerede ogsaa, som
Tacoma, Wash.
.
den slmlde, kun ikke den lille
D16r til det hemmelige Gjemme.
De1· sad noget imellem, men det
fik jeg stØclt tilbage, og saa
af 10,000 Planter,
sprang det strax op. Jeg 1ma, at
Jll[. W. WJ!Al'WIIil:E, GaJ<•tneiri,
1219-tlth Avenue, Hjørnet af M Street,
fot var min lille Regnskabsbog,
TACOMA, W ASH.
om altid ligger derinde, der hav-
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Lørdag 13s JU/I Kl. B Aften
Godt Program med Taler, Sang og Musik
.

Efterpaa Banket.

Afskaarno Blomstor

A.dga1ng 50C.

.

. .

Alle veHH)mmen

Tacol11a lee

~;u lJ1Jiec1e de fra
den l.•!'cc'.e
sollyse Vandgade iml i smale,
sollyse Gycler, hvor hØic Iliise
skjulte Himmelen, og hvor V:in- Det gamle, velkjendte paalidelige Firma tager denne Anleddct sneg sig trægt avsted og !na ning til at indbyde gamle og nye Kunder at besøge dem og be
sort som Blæk under de hvælvede ·se deres store Udvalg af alle Sorter
Overgange, de rmakaldtu Trughctti.
I<'orbi San Lucia, San Salva·
to.re og Santa Maria Formosa,
derpaa i Retning IllO(l den lille
Kirke San IJio og saa videre mod

STUDEBAKER VOGNE.

Nord iml i .lGude- og Kramhandlernes Sækkegade: Hio dei Regattieri. Her lagde Gondolen til
ved Opgangen til Casetta Bini.
Den nye Vin havde allerede
lokket G;jæster incl i Skjænkestnen. Snøvlende Sang og Gnitarklimpren lØcl ucl der~ra, ledsaget
av en gueldrenc:e Kvinde-L~tter.
Ingen kom ud for at tage 1mod
Gondolen .
- O - la! raabte Gondolieren .
Da blev den grylnne Dylr stf)dt op
· indenfra. Først kom den hræIg1mde Gnitarspiller, fremdeles
klimprende paa sit Instrument,
idet han vuggede sig frem og tilbage efter Mnsikens Toner. Ef-

'

Kiåretåier,
Arbeidsvogne,
Seletoier,
Hes,tedækkener,
Gaardsredskaper,
Hjul- og Slipscrapers
Samt alle Sorter Veimaskiner.

Vore Priser er absolut de .laveste i Tacoma og Seattle. Kom
indom, naar De er i Byen og se for Dem selv.

SIUdeb
1

er Reposilorg,

2140-42 Pacific Ave."
Tacoma, Wash.

A. s. JOHNSON & co.

9 ' MALING, OLJER, PENSLER, TAPET OG

GLAS~

Overslag gives paa Tapetsering og Glarmesterarbeide.
Vi har et fuldt Lager afTapet og Lister, Vinduer og Døre.

1142 C Street.
'.il'elei'oa 1u:ain 74104

'i.'ACOMA, W Al!lH.

ivrig har arbeidet for Helga de
la Braehes Sag, vil mt gjØre Alvor av sin tidligere Trusel om at
inclstevne Dronning Louise av
Danmark som Vidne i Sagen. I
en Skrivelse til Kongen fremholSydøst Hj. af 2nd & Marian.
der Johansson, at han tidligere S. W Hj. af 3rd & University
~
har forbeholdt sig at lade DronBedste, Reneste Mad.
OPTOMETRIST
1113 So. CStreet - Tacoma, Wasb ning Louise indkalde som Vidne,
da Dronningen er eneste Arving
efter Kong Carl den 15de. Saalamge Dronningens Gemal, Kong
Frederik clen Sele, levede, kunde
Dronning·en imidlertid ikke mØ152S Westlake Blvd
Læsev'ærelse, - Musik. - Røgeværelee.
I Skytterkredse arbeides der de for nogen Domstol; men efter
Der serveres norske Retter, som Sødsuppe, Benløse Fugle, Kjødbol!er
ivrig for at. faa en interrn1tional Kongens Død er der intet iveien
med brune Bønner, Faar i Kaal; Fiskeboller, Fiskepudding, Lutefisk,
Skyttermateh i den gamle jydske derfor, mener Hr. Johansson, som
Torskerogn, Makrel, Poteteskager, Lefse, Rømmegrød Etc.
Domkirke- og Kong~by Viborg i indtrængende beder Regjeringen
191:3.
om, at der maa igves Dronning
KUN EN BLOCK FRA PIKE ST.
SEATTLE, W ASH.
Vi modtager nye Aviser fra Norge to Gange om Ugen.
Danmaæks IndfØrsel fra Sveri- Louise Anledning til at blive avge hadde i 1910 en Værdi av 56 hørt ved en Gjenoptagelse av Sa.Jno. W. Arctander
Carl B. Halls
Millioner Kroner, meden;:; den gen. Johansson finder det meget
Christofer Jacobsen
Norsk
Læg'1
og
Kirnrg.
danske Utførsel til Sverige bare sanclsynligt, at Dronningen er j
ARCTANDER,
211-214 Cobb Building,
hadde en V ærcli av 23 l\1ililone; Besicldelse av de meget omtalte
HALLS &
4th
and
University
Sts.
.
Kroner, derav av danske Varer fire I3reve, som Anna Helga i
Office \ Main 3515. /Res \EaBt 412
JACOBSEN
12 Millioner.
1842 skulde have overladt til den Phones I Ind. 5888
(Cedar 428
Norske
Advokater
En Repræsentant for De dan- daværende Kronprins. Han anKontor: 501-5 Lyon Building
skc Vin- og Konservesfabriker er tyder ogsaa, at det baade for
(Hjø·rn. 3rd Ave. og James St.)
· SEATTLE, WASH.
avreist med "Hans Egede" til Sveriges og Danmarks Forhold
Uddannet ved Kristiania UniverElliott 3603,
Grønland for at unclersØge l'viu- til Rusland vilde være heldigt, at
sitet.
Kontoret
er
aaben fra 9-12 Form.
liglwden for Anlæg av et Laxe- Dronningen blev avhørt.
og fra 1-5 Efterm.

•

vil du vite at sætte Pris paa

fortrinlige Egenskaber.
Sælges_ kun i luft ætte _Pakker for at be,
holde sfo oprindelige Friskhet og Aroma.
CRESCEN1' C.REAM, "the cream" av2,Ile
Kaffesorter, som sælges i alle Kolonialforretninger i lufttrette Tinboxer, er den bed·
ste Kaffe i Handelen.
CRESCENT 99 COFFEE er en Blanding
av udsøkte Sorter, .sælges til moderat Pris
i lufttætte Papæsker.
Hvis Du til alle Tider ønsker -at faa den
bedste Kaffe, bed din Kolonialhandler om
atfaa Crescent Kaffesorter.

slap Fængselsstraf,
ela det var deres første Forseelse.
To Lærerinder. i Minneapolis,
Katherine Haag og Anna Ham'bre, var sidste Vinter ansatte i
Skoledistrikt No. 1, Carlton Co.,
M.inn., og da Skoleraadet dersteds havde foranstaltet lnm en
Uges Paaskeferie, insisterede IJærerindcrne paa at faa denne forhenget. De reiste til Minneapolis
og blev borte et Par Dage over
den bestemte 'l'id, hvorfor de ved
sin 'l'ilbagekomst fanclt sine Pladse besatte. De anlagde Sag for
at tvinge Skoleraadet til at udbetale dem den omakkorclcrede
liØn, men Retten fandt, at Lærerinderne ved sin Udeblivelse havde brudt Kontrakaten.

Creseent Mig. Ca.
UTSTILLINGEN I 1914.

Seattle!P Wn.
,;IT

C!J

an b' il m ii n b I
i

~ttt.et-Utao

.l!.,.r a

Nordmands - Forbundets

Styre .i Krist~ania har vi mod tat
fj'ilgencle Skrivelse':

.. ".

tne.

WILLIAM

Thompsons Cafe No. 2.

HAMELIN,

Danmark.

Dr. A. 0. Loe

Dr. 7orland

2=0=1=-2=-3-=4=Ei=te=IB=l=dg=., N.:~o~dr&e1J:.ike
kogeri i Grønland. Det er i ForStortil1- I staaelse mecl Indenrigsministeren, I GENERAL .MUNTHE NORSK
Kontortid. l0rl2, 2-4, 7 8,
0. L. Willett
Frank :01eson.
Søndag !U-11
·
at den paagjældende HepræsenMINISTER I KINA?
Telef.
Main
7959.
lnd.
3504
En Kristianiamancl, eler i manFRANK OLESON
tant er avreist.
Privat-Telef. Sunset East 6315
ge Aar har boet i Kina, har fra
Norsk Advokat
I en av Vendsyssels rnindste
fi'ientsin sendt "J!'r.stacl Blad" en
av
Firmaet
Willett_::& Oleson.
'Kommuner har Beboerne i lmngelængere Korresponclance, daterct
.
re 'J'id været misfornØict med de
Seattle
6te JYiai, hvori han meddeler, at 311--314 Cobb ·Bldg. 4th and University Suite 431 Lyon Bldg.
~=~~
I
· .
. ...
.
. Steder, hvor den kommunale
Telefon Main 1024Hjøl'n.
3rd
Ave
&
James
St.
der nu hersker Ro og Orden over- Kontortid: 10-12 Fm" 2-4og 7--:-8 EJL
I Overbev1snmg om, at det vil- 01 tt 1. .
. Ef
o rn e ignmg 1aa ti1
tersyn ;
· Tel. Main 5803.
alt.
d_e være av stor Interesse paa , 1 j'
.
·u
· A
Dr. Eiliv Janson, Specllllist I Hnd·
. .
•
c1e aa :or avs1c1es.
.Luen i ar
og
.lljØnssygdomme.
Kina befincler sig nu i en Overcl erme U tst111 mg ,at faa
istandTelefon: Main 148
.
.
var .man 1· F'Ø1ge "A alb . S t1"ftst. "
Dr; Ivar Janson, 606 W. Galor St.
b ragt en egm1 l ivdehng til Begang·speriocle, uden Tvivl den Telefon
.
Queen
Ann
1217.
nær ved at tabe 'l'aalmodigheden.
.
.
største och mest betydningsfulde
Jysnmg av . .vore _utvandrede
...
.
. .Iricort· eft
: er ut L ignmgen
var
DR. D. S. SHELLABARGER
en Farmer i L_andsmænds 1~1vs- og Arbeidsv1l- f
i
Landets Historie.
ll
- f d
Specialist
Niorsk•Advokat.
r
.
•
•
Tem 1agt 1 lW r1en nem 1ig un et
No. Dale, kaar og av deres Knlturforhold 1 .
d..
L d
· ·
Kineserne. foi'staar, at eler er
NotaryPnblic. Sager fØreefor alleRettør.
Øie,
Øre, N æse og
11ggen · e paa an eveien, overRoom 359 Arcade Buiiding
Olson var det hele, henvendte Nordrmmds- . .
ingen anden ndvei, end at der
. .
.
Halssygdomme.
.,_
b
d
t
"'t
.
Il
d
f
ladt
til
sm
egen
SkJæbne.
Den
I Joi: m1 e ·s "' ·yre sig a ere e · or
.
.
. maa lukkes op for den europæiske
300 Cohh Bldg" SEATTLE
· l en t"l
en 'I'.
. 1c1 Sll
.1
ve dlrnmmen. d e ærlige. Fmder aavleverede Papi- Kultur. Den fremmede maa modKontortid: 10'-12, I :30r·4:30
ret til rette Vedkommende
og>
. .
. . ,
Utstillmgskomite med Forslag
t .
•
h d '
tages som Ven, Kunsten lures ud Tel. Kontoret Main 5567. Privat
NORSK ADVOKAT
.
. .
c1e vis 1.e sig, at c1et av e været
Queen Anne 647
om, at der paa Utstillm~terræn- 1 t d _. 1
l\'I d 1 1 el av ham.
307 Liberty Bnilcling
.
f
aan
u
t1
en
.
an
,
c
er
iav
e
if
d
,
t
,.
1ima er ær mect a vaagne
ge,t maatt e bl·I op Ø11t en egen
bt d
·
· ·
~Ah onner
Union & 3rd, ligeoverfor Posthuset
Bygning for dette iØemed.
ta
et.
op av sin lange Søvn. Der gaar
Telefon Main 7343.
Forslaget er akcepteret av UtPaagTu~d. a:. a~~olut "P.lads- en V ækkelsesbØlge over dette
stillingskomiteen, son1 har over- mangel vil der iflg. Natt. 1 den urnaadelige, ældgamle Kulturdrag.et til Nordmands-Forlmndets kronologiske Samling paa Rosen- land.
Alle Slags Vogne skaffes
Styre i den Anledning at træffe borg i~kc kunne indrettes noget
''Skjønt Statskassen er mere
de fornØdne forberedende For- Fredenk VIII-Værelse, et Fak- end tom og inanserne meget sletfØininger.
_tum, den avdøde Konge forØvrigt te, er dog Kina et rigt Land,"
P. ·OSCAR STORLIE
. I den nævnte Bygning er der selv var fuldkom~e:1 paa det _Re- skriver Korrespondenten, "med
SOUTH TACOMA.
i:i:1
foruden det egentlige Utstillings-' ne med. Da Christrnn den Nien- saavel oppe i Dagen liggende som
~
rum tillike tænkt indredet For- de dØdc, var det forbundet med' skjulte Skatte i det uendelige.
Bedste Betjening til rimelige
samlings-, Læse- og Ko:µversa- store Vanskeligheder at efterKina er et Fremtidsland i stor
Priser.
tionsværelsBr, hvorved Bygnin- komme Kongens bestemt udtalte Stil.
gen forhaabentlig vil kunne bli Ønske om, at nogle av hans EfMen for at kunne udnytte sine i:i:1
AUTORISERET EMBALMER
et søkt Samlingssted for de man- tcrladcnskaber skulde anbringes i H.igclomme hurtig og effektivt, vil
Dame Assistent .
den, I ge av vore ntvamlrede Lands- et særligt dertil indrettet V ærel- Kina blive nødsaget til at gaa til
TELEFON: MAIN 1122.
TACOMA, WN.
mænd, som i 1914 vil besøke se paa Rosenborg.
J\,lfan maatte Udlandet og knytte nye, betyd- •
Hjemlandet.
den Gang omordne saa godt som ningsfulde ]forbindelser.
I
I
Som ØnRkelig Utstillingsgjen- alle Værelserne paa fØrste Sal
For de store Lande vil det falstande vil Styret særlig fremhæ. for at skaffe Placls.
de forholdsvis let at gjØre sig
Forlang
ve: typiske Gjenstande av histoDet endnu ikke udkomne Juni- gjeldende. l<'or de surna Lande
risk Interesse, IJitcratur, derun- hefte av Gacls "Danske Maga- bliver det naturligvis mere vanved der ogsaa Aviser, grafiske Frem- sin" incleholcler bl. a. en Artikel skeligt at faa være med.
Lam'. TJarsen. Stifteren stillinger, Karter, '!'egninger og, av J. C. Christensen om Kong
Hvad specielt Norge angaar,
ahsolut rent fra Leaf Lard og Back Fat.
-----'-----'-----~!kunde paa Grund av sin fremryk- Fotografier samt om mulig ogsaa l<'rederik VllL
Ifølge "Aarhus synes dog Sagen at stille sig beLedende Kokke anbefaler:det.-filAlle lekede_AJder ikke være tilstede ved Modeller, alt til Belysning av vo- StiftRti<lende" berører Artikelen tydelig gu1rntigere, takket være
dende Grocere sælges det.
rn ntvamlrede Lanclsmæncls Ar- ogsaa lfongens Forhold til Al- vor driftige · Handelsstand og
hcrti.
Christensen paastaar, at speeielt vor Skibsfart.
beids- og Kulturforhold.
Derimot vil der 1kke være An- Kongen altid troecle paa Alberti
Hvad elet for Norge gjelder er Ii1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ledning til at utstille , M:askiner og gjorde meget for at fan. skaf- at faa en llepræsentant, som nyog telrniRke Apparater, heller ik- let et 'l'illidsvotum for ham, da eler 'l'illid og Øver Indflydelse
Du store min, hvor stærke de er!
ke Pr9dukter av teknisk eller de graverende Anklager rettede& blanclt ele ledende Mænd her i KiHvem?
kommerciel Virksomhet.
mod ham.
"Stiftstidende" til- na, - en Jliiand, som forstaar
Forvisset om at ogsaa 'l'acoma fØier, at disse ForsØg paa at væl- Sproget og· helt ud er fortrolig
'l'idende erkjencler Be.tydningen te }111svaret for Alberti-Skancla- med de for Kina eiendommelige
De er sydd av det stærkeste
av en saadan Deltagelse fra ut- len over paa den avdøde Konge l!"orhold. Og fortrolig med .de
White Oak denim.
vandrede Landsmænds Side i den (for altid burde gjøre J. C. Chri- i kinesiske Forhold kan man kun
Hvert Par ga.-anteret
forestaaende Utstilling, tillater stensen til en dØd Mand i dansk i blive · ved personlig Erfaring,

Drs. Ivar og Eiliv Janson

MmJ.l.UNo,
.Øeorge Øregorq

-Tacoma Tidende·

~

l

!

-.-:;.--~.r.=,....,.,.~n

CARSTENS WASHINGTON PURE LARD

Why, day's hig five Overalls

Nordmands-l!'orbundets Styre sig Politik."
at anmode Dem om paa bedste
De dMiske Lensbesiddere maa
Maate og i størst mulig Omfang ·ved Tronskifte uclred een specielt
at henlede Landsmænds Opmerk- Avgift, som er av meget gammel
Avgiften bestaar i
Miss Amfa Lie, s01~ ~ otte Aar Isomhet paa Saken og vække de- Oprindelse.
M1ss10nær paa res Interesse for den, saa at en "en god. Hest" at levere til den
Missionsmark i fyldig Deltagelse fra deres Side kgl. Stald, hvilken ydelse i Ti'l'aiping-tin, China, og som i no- kan opnaaes.
dernes LØb er vurclerct til 400
get over et Aar har opholclt sig i
Det vil selvfølgelig være Øn- Rigsdaler eller 800 Kr.
Naar
Norge og Amerika paa Ferie, skelig snarest mulig at erholde der nu er· gaaet nogen Tid, vil
reiste forleden Aften fra Minne- Oplysninger om, hvor stor Til- ele forsk.icllige Lensbesidclere fra
apolis J:nrn 'l'ilbageturen til Mis- slutning eler kan paaregncs til en Justitsministeriet modtage
en
sionsstationen i China.
s~,ada~ Utstilling og om Utsti1- ForespØrgsel om, hvorvidt de ØnH. C. M. Nordby er udnævnt lmgsgJenstanclencs Art og Mæng- sker at Jcvcre Hesten til den kgl.
til Postmester i Kimballtown, de.
tSald eller betale 800 Kr. til
County Iowa istedenKristiania i Nordmancls-For- Statskassen. Den sidste Del av
'
'
l el t s
· M m,· 1912.
Peterson, der har taget mn e s tyre i
Alternativet er det fordelagtigste
CARL BERNER,
for Staten, og elet er ogsaa det,
.ll"vsked.
Formand.
. de fleste vælger. Det vides ikke,
Mrs. Grethe Nelson, der for 35
J.
G.
GADE,
aL med de nærmest foregaaende
Aar siden. ankom fra Norge og
Vice-Form.
'l'ronskifter
nogen av de gode Henedsatte sig ved Belgrade, lY.JJnn.,
S.
T.
HAMBRO.
I
ste
er
_blevne
leveret in natura,
er. dØd dersteds i en Alder av 77
skriver "Politiken." Derimocl er
av fire
~sseret at en eller anllen
D et er at h aab e at denne store ilPt
'· " ' ~ '
T
en av New J og betydningsfulde Sak vil bli ,.Jens b es1"dd er, som momentant

gjenncm aarelang Praxis.
Men faar vi en saadan Mand
som Minister i Kina, da er det
utvivlsomt, at disse Penge vil være vel _aiivendt. Paa samme Tid
er det mdlysende, at en norsk Repræsentant uclen disse K valifikationer neppe vil faa synderlig mere at gjpre end kvittere for rigC~t,
tig ~fodtagelse av Gagen.
Vi Nordmænd herude, som har
Fabrikerer alle[Sorter
set Landet, l!'olket, ArheidsvilkaITRÆRØR, V AND RØR
rene og Arb_eidsi_nethoder~e ~a~ J
med Staaltraad rundt oe.- Jerntillæg for Vandsystemer.
nært Hold, v1 er ikke et Øiebhk 1
Tvivl om, hvem den Maud er,
som Norge burde gjØre til sin Mi.
.
.
.
· t 1· y·
reneste, som tindes, direkte fra Norge hl vort Apothek,
ms er
\.ma. .
..
Nors k e Med i einer: Naftadraaber, Kampherdraaber, Riga
Mamlen er kJendt nok. Det er
Balsam etc.
General i\Iunthe.
.
Ingen anden Nordmand kan
&
som han omgaaes Kineserne, det
Lien og Selvig, Eiere.
vmre sig hØi eller lav, o~ ingen
Main 7314
1102 TACOMA AVE.
har som han forstaaet at tilvende
sig deres nclelte Tiltro, Agtelse
. '" b ·a · l d
oo•
.11i,r Ø Ig 1C
0
••
•
H. E. KNATVOLD, Pres.
H. E. ANDERSON, Be'>tyrer
H~ns cxcept10n~lle Dygt1ghed,
Inds1gt og l~nerg1,. p~rret med
Staaltraai! net til
Er Stedet at gaa
varm Fædre_,landsk,Jærhghed,
ta.
til, naar du træn
Ih11E0ga:vden
ler da ogsaa for sig selv.
ger Bygnings!\'Inlurva.rer og
værktøi, Sne.d01je, lJicykler,
Kumle Llet derfor lykkes Norge
kerværktøi og
Vad..keuaskirier
at g.iØre General Mtmthe til sin
Haveredskaber.
de.
Tillidsmand i Kina, har vi Grund
til at se?clc Fædrelandet vor

mØdt med den rette :F'orstaaelse har sidclet lidt vanslrnligt i elet,
og fortjente Interess~ av Nord- ikke har præstcret noget som
-. . saa
. " vor
. t, egc t heist ' uden
at der i· den
Anlcd111 'æ11 cl i· St a.te".'ne,
·
·
·· ·
,"
na
lJt
·t·11·
I.
b'"
n.ing
er
sket
ham
nor,et
ondt· •
gammel og efterlader sig Enke og .Irtl
:o 1 mgen
'an
;1
"
. s .l' a
flere smaå .B~rn.
til like stor G æa,~ for de tlcr- Regner man med 20 LensbesiddeDet har kostet Simon Eliason hjemme som de,; uian Tvil vil hli re, er det altsaa 16,000 Kr., Stafo1· de mange l:'lnk-.Amerikanere ten tjener.
•
. • , _.,
• .
. ,
.. ,
.
" I :om i 19H gjæ~'"11· 1let rramle Fæ, ?rin bckjendte svenske Landspaa Otnes~ Fann ~iBtenfm 1"onJ"·l,; "eJand..
" .,illl1g"SD1ll.lln ,fahansson, som saa Lylq>n~;uurg."
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WASHINGTON TOOL & HARDWARE CO.

~--~-

928 Påcific Ave.

hvis De gaar til

LARSEN,
Wash.

POOllS SflD i IMPlf MINI CO.
1507-1509 Paoific Ave.
TACOMA, WASH.

Vognr.

F1nmmaskiner,

Fro.

Pumper.

/Tønder uden Plader.

Best Gold Crown ........ $5.00
Platinum Fillings ...... $1.00
Plates saa lavt som ...... $5 00

Best Bridge Work ....... $5.00
Sme1 tefri UdtrækniI1g .... 50c
Gold Fillings ........ $1. 00 up

Norsk tales.

CHICAGO DE#TISTS".
· t 1241 Pacilic A. ve ove:rfur 12te St

billigst

ECONOMY DRUG

Co.

11t e o g .K Bts.

av

SkotOi

LINDBERG GROCERY CO.
Udelukkende Wholesale Grocers.

Ludefisk, Sild Fiskeboller, Sardiner, Anchovis, Oste
og alle andre· skandinaviske Varer.

WASHINGTON

---

Den forJObne Uke har omtrent
avsluttet Jordbår Siisonen med
en Masse blote paagrund av Regnveir. The. Black Republlcan,. Royal
Ann og Pie Kirsebiir er netop
kommet ind fra omliggende Trak.•
ter. Niiste Maaned . vil der bl!ve
god· Anlednin gti! at faa disse Sorter af Kirsebii.r. Husk at Sii.sonen
for Kirsebiir er kort. Naar de er
modne, maa de benyttes strax.
Ribs og Bringebiir kommer daglig
Deres Ordre tH os vil blive expe·
deret efter din laveste Marketprls.

Elektriske Weld Wire Fencing. Weber Vogne.
Osborne Slaamaskiner, Raker, Tedders, Bindere,
Osborn Harvere og Cultivators. Redskaper til Hø.
ing. Stover Gasoline Maskiner. Pumperedskaper
Separatorer for Meierier. Haveredskaper, Vandslanger, I ~"'''>nowers, Græs og Havefrø etc.

TACOMA IMPLE Y.IENT & SEED CO ..

15th & Commerce
- - - - - - - - - - - S t . Tacoma Wn.

SPECIALITETER FOR FREDAG OG LtlRDAG.

18 lbs. _beste. Sukker ..... _$1.00
3 Boxer Corn eller Erter.· ... 25c
3 Pakker Cream of Wheat. . 45c
Disse Varer leveres kun sammen med andre Indlrji:ip.

Pass &Wallochet Bay Ska og Støvler
RUTE.
I S.S. "B<J.y Island" .,--- ("Crest")
$3.50 og $4.50
Hver Dag uudtagen Søndag:

IHales
1

Vi giver

Kaffe

Bnmchen vor

specielle Opmerksomhed
30c og 35c.

til

25c,

Vi beder Dem forso-

.

Avg. Arietta, flobsons Wharf 7.00 A.M.
" Municipa!Dock, Tacoma, 2.30P.M.
Søndage;
Avg. Municipal Dock, Tncoma 8.00 a,m
" Arietta; Dobsons Wharf 4.30 p,m
Billetpriser; 25c, Retur 40c
Stopper ved Sceneca,. Fosdich, Bergs
Landing, Union, Picnic Pt., East
Cromwell, Cromwell. Sunny Bay,
Smebys Float, Wnrren og Dobson.

HALES PASS & WALLOCHET BAY
·NAVIGATION CO.
F. W. SAMUELSON, Pres.
Ring up Munikipal Dock meUem 10-12
Form. o-r spørg efter Kaptein Hunt.

Reservanon market
24th ·and· Pacific.
Phon.es-Main75;

Det bedste Skotoi i Verden

VISELL
& EKBERG
• •

.

I1321 Pac1f1c Ave., Tacoma.
Alle nDl'sk-amerikanske AviSkandinaviske Bøker i stort
Utvalg. Alt Slags Fotografiarbeide utføres, som Fremkålding av Films, Kopiering
etc.

