




NOR-GE. I trofao;tc Beundrere. Nationaltc- partiet forlangte en Skridtvis frygtclige Sygdorn, som derefter ke var ualmindelig, at KondnktØ- gj1,ir sig merkbare paa Seddelom-
atret og Musikforeningen har ved .\/edsa:ttelse af 'l'olden og Ophæ- har grebet videre om sig indeu rer og amlre 'I'jeuesternænd ved lØbet. 

--- . . I sine .:.\lindekonserter opf16rt en V!dse ;;.f Udff!t'Selsbeviserne. E:l'- forskjellige ;Familier. 'l'o Haand- .fombnnerne optraadte som Mel- _
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Il vad an.gaar Nedgangen i 
Akerselvens Brukseierforenmg., Ha~kke af Svendsens bedste Or- temt r'n konsPrvativ 'raler under vierkcre, som har deltaget i l{e- le1111ml'nd mdlem enkelte J3ræude- Gnldbelrnldnmgen, som allerede 

Fornrne 67i>,OOO. Indtægt "1 pCt. keRterverker. Kvaratetforeningen stor Cro havde talt for Beskyttel- parationsarbeide paa. Skolen, har vinshandlere her i Byen og :F'olk blev bcrdrt i vore Bemerkninger 
deraf. Akers Ligningskommission \'il 111t fulrlstwndigg.if5rc Billedet sesiold, bl!,V l\Ifidet hævet. Be- ogsaa faaet' Sygdommen. Saa- omkrill;.( i DiHtriktc>1·m··. ·vedkom- til SeptemberopgjØret, skal vipe
har lignet ,\kersdvens Brukseier- nf h1u1s Produktion ved at .frem- handlingc-n fortsættes imorgen. vidt vides er den ikke nu længer i memle lrnvde selv ikke saa sjel- ge paa en særlig Anled11ing til 
furcn.iug efter 2 l\iillioner Kro- fi~re lians Kvintet og Oktet, spil- Vandkraftens Værdi i .'.'Jorge og Brug. Nu vil Helseraadet iflg. den vwn't Vidne t.il, at Jernba- denne. Som bekjendt har her i 
nem l<'orrnue og 5 pCl. Imltægt let af J\Insikere fra National te- Sverige. De 6 Milliarder. Den "Porsgr. Tid." vist.nok prinsipalt nemæml rmidte frem hos etpar den siste 'rid foregaat en ganske 

deraf. Br1.il.rneierfo~·rn~1~gcu '.'il-. ha ntrets Orkester. D;. hører b.:gge kj.(•nclte Fag1.nand.· IngeniØr L.y- n .. r.1befale .Skolen Oj.)brændt, men J~ramcl'cvinsh1mdl_ere me.cl sine,~et3.·c:clig· Incl.f~>rsel a.f ."Kub" 
Pormuen nedsat til ::i:i0,000 Kro- til hans yp1wrste VPrkt~r. l;.var- beek. ::;ckreiær r den svenske gnar kanske med paa at den bil- Vadsækker og fik dem fylclt for for 'Iræmasse, og denne for vort 
ner og Iudtmgten 4 pUt. af det. tetfornningens J\Iedlenmwr har Vandkruftforening, !mr offent- vcr revet og dens Materialer efter saa siden at clistri !mere Indhol- Land uvanlige IndfØrsel dreier 

~ve~·slrn.a~tekommissi'.nrnrne . h ar 
1 
denne. Aften Anleuning til nt ta liggjort. :n Artikel om don ~ver- hl:n.gere" Ti'.ls Forløb benyttes . til ele; til de f~rs~'jell_ige_ Kjøbere. jl sig . om Millioner. Det er imid-

ludtil g1t Brngseierforenrngen Damer med. drevne V ærdsættelse af vand- Ved. >ly Skole rnaa snarest hyg- Der blev 1 sm Tid md.~endt en lert1d det gode ved den, at de ud-
ret: dette Aars Overskattekom- Digteren og Samlaget. Aas- kraft. og en hel Del af den sidste ges. Klage til dava:rende Overbestyrer 
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. lagte Penge forholdsvis snn.rt kan. 
mis.si on, Politimester Kildal, Ad- ga.arclstrand syntes af Naturen 'l'ids Politisering om Vandkraf- RØken, 29de Okt. F'ra Ga ard- Nielsen over dette :F'orhold, og ventes at fly de tilhage, naar Raa
vokat .Johan Bredal og tidligere henvist til at være et fredelig tens Overgang til Stntenfincler bruger Bernt llf!vik blev der for Overbestyreren sammenkaldte en- stoffet er beiirbeidet og det fær
Stortingsmand Steffonsen har an- Sted; men Skj:Pbne.n har villet sin Forklariug i disse Ovcrdrivcl- uogle Dage siden st;iaalet henved del Konduktører og foreholdt dige Produkt udfØres. 
sat Fornrnen til <175,000 Kroner det anderledes. Ved Kulturens ser. linder F'rygt for retslig U- 1,000 Kr. 'ryveu skaffede sig dem at noget slikt ikke maatte Bankens Seddelreserve holder 
og Indtægteu til 4 pCt. deraf. Tndtrængen i det lille Ladested i sikkerhcc! og Udsigt til Ekstra.be- ved Hjelp af falsk NØgel Adgang finde Sted. Det syntes dog ikke, sig fremdeles paa et Lavmaal. 

Arbeiderboligerne. Det er gaat I<'orm af Badegjester og Kunstne- skatning har allerede i Sverige til Huset og gik ind i Soveværel- efter vor Meddelers Opfatning, at Str Foremgang i Tolde11. Tol-
meget let og raskt med Aktieteg- re, er l<'reden flygtet. Man vil flere nye industrielle Anl:eg tydd set, hvor den 80-aarige Bernt og ha den forønskede Virkning. For- den for hele Riget udgjorcle i Ok
ningen til de Rivertzke Arbeider- erindre, at Stedet i sin Tid var til Dampkraft istedetfor Vand- hmrn Hnstrn Jaa. J<'ra Bernts Ben- holdet synes dog i den sidste 'l'id tober 8,221,000 mod 8,054,000 
boliger paa SagcnP. Stiirstcdelen Ilen berygtede Valplads for 1.Ia- kraft! l\Tcn sligt volder Natio- klæder, som Jaa paa en Stol ved at ha forbedret sig. samme Maaned ifjor. '!'yngelen af 
af de 1;15,000 Kroner, som behfi- ]erne I<:dvard Munchs og von Dit- naltah, og State11 hør stf•tte eller Sengen, tog Tyven Nøgleme til 8kulde det virkelig være saa, IndfØrselen falder, efter hvad vi 
ves over det fornd8attc, Kommu- tens Holmg1rng. Og nu er det en ialfald ikke hindre Vandkraftens Chatol og Pengeskrin, hvori ea. at Funktionærer ved Jernbanerne har kunnet erfare, inden de regu
negaranterte Laan paa 765,000 Digter, som har vakt slumrende Udnyttelse. Hr. Lybeck nævner 1,000 Kroner opbcvaredes. Om optræcler som Mellemmæncl ved lære Forbrugsvarer og Produk
Kr., er tegnet blandt Institutio- l1idenskaber til Oprf!r. · den Beregning, som nylig blev l\forgenen stod NØgleknippet i K.iØb af Brændevin, enten de nu tionsmidle. Vistnok er der Øget 
ner, Arbeidsherrer og private. Digteren er Hr. Gabriel Scott, gjort og som gik ud paa at anslaa df't oplaaste Chatol, og Penge- har nogen Økonomisk I<'orrlel af Omsætning baade af Bræudevin, 
Tomten for Holigerne er opmaalt, Som al11~, som kjPnder ham, ved, Værdien af Korges Vandkraft til skrinet var horte. det eller de bare g,iØr det af Vin og Luksusvarer; men ikke i 
ligelcdes er Boringer foretat, og er Hr. Seott en ndmerket 1edrne- ti Milliarder, - en Beregning, Hurum. Forleden clfide en æl- 'l'jenstvillighed, er det ]dart, at nogen 11forholclsmæssig Grad. 
Gnnden viser sig at være meget lig :F'orfattcr. Det er sikkert mc- som han anser for yderst overfla- dre Kone paa l<'attighuset paa disse F'unktionærer ikke kan op- Forbrngt af Sukker er Øget sterkt 
velskikket til Bebyggelse. Ku re hans 'l\5rst efter Retfærdiglted llislr, men som sikkert vil bli paa- Værket i Hnrnm, og da man gjen- trwcle med den nødvendige Anto- og IndfØrselcn af Maskiner lige. 
staar saaledes bnre Regjeringens t:lld efter mere haandgribclige beropt mecl Heflelrnioner over, nernsaa hendes :Eftcrladenslrnber, ritet overfor fulde ]:t'olk paa 'l'o- saa. Over Kristiania er til Okto
.Afgjf)r<;lsP af: Dispcnsationsan- Væsker, som har bragt Hr. Scott hvilke 1morme Værclier det gjæl· blev man ikke lidet forbauset ved gene. Vi henstiller til den nr<; ber fortolclet alslags Maskiner ti~ 
dragendet igjen. D!'t c~r snart 2 i Harnisk overfor Samlaget i der at "redde fra Ply1~dring." at finde 460 Kroner i Kontanter, cmergislrn Overlwstyrer at under- en Totalsum af 7,200,000 Kroner 
111aanecfor s.idc11 Andrngemlet ind- Aasgnards1rand. Men i HarniRk Værtlien a[ en Naturtilgang kan s1mit flere Anvisninger paa Pat- siige om et Forhold som elet mod de samme 9 J\IIaanerler ifjor 
sendtes til Arbcidsdcpurtemcntet. er han kmnmen. I Stedets Blacle bare lJetlfjrnmcs efter Mnligheder- tigunrlerstØttelse, som hun altsaa 
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na1v11ie frenidcles eksisterer. Er knapt 5 Millioner. Udenbys er 

Amerikalinjen. .Et nyt F'orsØg har han skrevet fnysende Artik- ne og Maaden for deus Udnyttcl- ikke har gjort Brug af. Hun var det 'l'ilfældet maa eler straks sæt- Stigningen tildels endnu større i 
paa 1VlistænkeliggjØrelsc. J\:Ied lt;r om, at Samlaget Rælger Spi- se. ]<'or et saa velbcliggende og saaledes ikke saa trmngende, som tes en Stopper for det. Og elet Forhold. Toldtarifen har altsaa 
Udgangspnnkt i vor J'.foddelelse ritnosa som er blandet for sterkt let.monteret .B'elt som 'l'rollhættan man almindelig ansaa hende for, maa ske paa en slig l\faacle, at sluppet godt over Virkningerne 
om, at Skandinavien-Amerilrnliu- med Vand. i:iaa voldsom har Hr. har rnnn regnet med rm aarlig skr. "Svelviksp." enhver Fare for at Trafiken skul- af den store Lckout. I den regu
jen i den nærmeste Fremtid vil Scott va•ret i sine Anklager, at Ncttoaflrndning af Vand.faldet Norske Kvinders Nationalraad de bli gjenoptnt for alle Tider er lære InclfØrsel kan i de forlØbne 
opta Forhandlinger om Samarbei- Smnlngsbestyreren Hr. 'l'homme- paa 10, 15 og 20 Kroner pr. He- afholdt forleden Aften et faatal- udelukket. 4 Maaneder af Bndgetaaret vist-
ele med den norske Amerika-Linje 8en har anlagt Sag mod ham og stekraft. Som Gjennemsnit for I ligt besØgt Møde, ea. 300 Deltage- Norges Bank. Efter den nu nok beregnes en $tigning paa om-
indeholder SjØfartsbladet "Ky- eugagert Stang Lund som Advo- den nordiske Vandkraft kan hrJist re i :r;ohelinstitutet. Til ::Yiødet foreliggende Oversigt over Nor- kring 900,000 Kroner. ..\nslags
sten" igaar en Artikel med Tit- kat. regnes med 15 Kroner pr. Heste- var der kun Adgang for Medlem- ges Banks Stilling ved Udgangen summen for Budgetaaret er 49,· 
len En ny "Birmaplan." Dc~t Gabriel Scott vil fØre sin Sag kraft og Aar. Po1· Sverige. med 
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1 mer af de tilslut.tede Forenin~er af Oktober ndgjorde Gnldhehold- 400,000 Kroner, - 1,800,000 mere 
sies her, at Norge-Mexico-Gulf- selv. Han har mange Vidner. Og 4 a 5 ~:fi!lioner Ifostekræfter og og Enkeltmedlemmer af Natlo- ningen da C0,734,000 Kroner, end det, som gik ind i forrige 

Linjen for hengere Tid si~cn. tH- Sta1falrnmiker. Schmelck, som har ]\'orge me~ 5 a C Millio1.:e.r vilde 'i nalrnad. et. Frk. Gina .. Krog Ønske- hvoraf fr~1:1ga.ar,. at den fra Termin. Som ~tillingen er nu, 
bØd Den norske Amenkalm.ie været forelagt fln Prøve af Aas- dette udgJJ:lre henholdsvis .65 og de Dmnerne vr,lkornmen og gav Halvaarsslnftet er sunket med maa Anslaget sies at staa godt. 
Samarbeide om Godstrafiken, gaaardstrands Whisky, udtaler BO Millioner Kroner eller en. Ordet til Fru Riis Bøhn, der holdt lidt over 17.5 Million. Denne Be- Notodden faar nu sin egen 
men at Tilbudet blev afslaat. Vi, ogsaa, at den er for ty:ncl. Den "Kraftkapital" paa 1.3 og 1.6 et med. stor Opmærksomhed paa- vægelse staar i Modsætning til Prest 
dere antydes det, at der til An- imleholder mere Vand end den ef- milliard. Og det gjælde~ fØrs:, hØrt l<'oredrag om V ærnepligt for hvad Til fæl det var i de nærmest Der er besluttet at anlægge et 
skaffolse af flere Ski.be for den ter almindelig Sldk og Brug skal. naar al vor Vandkraft er"udbyg- Kvinder. Fruen fremholdt bl. a. foregaaencle ti Aar, idet Guldbe- nyt Sindsygeasyl for 'l'rØndela-
norske Amerikalinje skal anven- gjØre. · get og tat i Anvendelse. Naar Betydningen af IndfØrelsen ogsaa. holdningen under l\faaneclerne gen. 
des dansk Kapital. Den danske Vistnok har vi ingen Lovreglerlvil det ske? Knnske om lOO Aar, af en vis Værnepligt for Kvirnler Jnli-Okto!Jer da tvertimod viste Lensmandsgaarden i Lyngdal 
Linje har, sier Bladet, et passen- for det, som i Sverige, sa Hr .. kanske aldrig. :F'or Tiden kan paa de Omraader, som kunde pas- Stigninger fra 2 til 6 Millioner. ved Farsund nedbrændte forleden 
de BelØb til Disposition - efter Sehmelek til os igaar - men li- Kapitalværdien af Sveriges Vand- se for disse. Det kunde da blive Sedelom!Øbet androg ved Ud- Dag. 
sigende 4 Millioner Kroner. m:in.delig er det, at Whiskyen ba- kraft sættes til 200 a 300 l\ilillio. SpØrgsmaal om Indførelsen af gangen af Oktober til 91,764,000 Aktieselskabet TinnsjØ Kobher-

Vi henvendte os i denne Anled- re skal ha 50 Proecnt Vand; og i ner, mens den i Norge, med dets Værnepligt for alle Kvinder paa Kroner og holder sig altsaa frem- miner har oyerleveret sit Bo til 
ning til Formanden i Den norske Aasgaardstrands var der 60 ! for Storindustrien bedre belig- Omraader som S_vgepleie og Bar- deles hØit, men er ialfald sunket Konkursbehandling. 
Amerikalinjes Direktion, Gene- Vi ved ikke, om dette vil bli gende Vandkræfter, vel kan an- nepleie, men det hedste Felt for med 5.7 Million under hvad det Hopstads TØnde- og Kassefa· 
ralkonsul Bang, som udtalte, at afgjØrencle for Sagen. Sikkert er slaaes til rnindst det dobbelte. almindelig Værnepligt for Kvin- var ved Udgangen af Juni. Un- brik i Roen, BjØrnØr, nedbrændte 
Skibsreder Bryde tidligere i en tlet, at hele Aasgaardstrand med Stavanger, 3lte Oktober. SØn- der vilde være Husholdningsvæ- der l\faanederne Juli-Oktober totalt forleden Dag . 
.Artikel hadde antydet, at han Spn~nding følger Hr. Scotts Kamp dag og igaar har her raset en senet. Fruen foreslog derfor, at pleier SeddelomlØbet regelmæssig Den norske Kreditbank har 
hadde til bu c1 t Amerikalinjen for en mere korrekt Blanding af kraftig Sydoststorm, som har der op1·ettcs Husholdningsskoler, at synke; bare rent undtagelses- tegnet Aktier i den norske Ame· 
Samarbeide. Det er imidlertid den lokale Whisky. voldt adskillig Ugreie i Damp- hvor unge Kvinder i 17-18 Aars vis kan Oktober opvise et større rikalinje for 50,000 Kr. 
ikke 8aa. Der er fra J\feksikolin- Ny Metode for Fremstilling af skibstrafiken. Flere ankomne Alderen af alle Stæncler maa af- OmlØb end Juni, og saa var se- Som SkoleinspektØr i Bergen 

jen .·ikke ret~et ~o~en He~ven~el- Jern. Stockholm, 21.. Okt_ober. Ude1~landsl~aade har lidt Skad: i tjene sin Værnepligt ved ~t _fre- nes. t 'l'ilfældet i 1909; men de~ne I er ansat Overlær~r ved Kronen
se til Amer1kahnJens D1rekt10n Der paagaar UndBrhandlmger det frygtehge Hav. Igaar Nat kventere 2 Halvaarskurser 1 Hus- Gang er den nævnte Synknmg gen F1olkeskole, Emar Greve, fØdt 
.om Samarbeide. Hr. Bryde skal mellem et norsk Konsortium og faldt l\Iaskinisten paa den her holdningsvæsen og Madlavning. større end vanlig. Det vil værellB.65. 

overfor Statsminister Knudsen J:ierne af en Metode, som e~ op- J1jmnrnehØren. de Brislin. gdamper åSt. ærkt Bifalcl.e F. rk.. Gina ~rog vanskelig a.t paavise Grnnden t. il·. P~a Saahe. im. i. Telemarken er 
ha udtalt, at han havde henvendt fund et af de svenske Ingemører "Maagen" overbord udenfor takkede for Foredraget og fr em- dette Fro hold, meu nclelukket er \fm·tiden stor Mangel paa Huse. 
sig til mig om et saadant Samar- Rudolphe og Thisell, for :F'rem- Langevaug paa Vei til Syindhord- hmvede til Slntning denne Sags det ikke, at vi her m.Øder en Ef- Der er en JYiængde Arbeide der-
beide. Men jeg har ingen I-len- stilling af kulfattig Jern (Jern- land efter Ri·isling. B fm var Betydning. terdØnning fra Sommerens store oppe. 
vendelse faat. svamp). · Ogsaa Engelskmænd gaaet op fra Maskinen, netop som Bergen, lste .Nov. Under Hen- Arbeidsstansning, ti det kræves;I I Sarpsborg agter man at reise 

Pa.astanclen om eller Antydnin- forhandler om Kj~Jb af Metoden. en SjØ krængede Baaclen med den visning til Pastor Carl Konows som vi n~rlig paapegte, altid en et monument for Byens Grund
gen af, at danske Penge skal an- Det skal være mulig at faa An- Pølge, at han faldt overbord og velsignelscsrige Kristendomsfor· vis Tid, forinden Virlrningerne lægger, nemlig Olav den hellige. 
vendes til Nyanskeffelse for Den vcndelse for omtrent al Slags forsvanclt. Her har raadet no- kyndelse og Menigheclsarbeide er 
norske Amerikalinje er ogsaa Jernmalm og til Proeessen kan gen )Engstelse for 9 Alkeskytte- eler her igangswt en Indsamling af 
grebet ud af Luften. Dette Spørs- brnges al Slags Brændsel efter re, som drog ud Søndag Morgen, Underskrifter paa en Petit.ion til 
maal har ikke foreligget i nogen l{ingovnsprincipet. de 6 paa en liden Damper og i Regjeringen om at udnævne Hr. 
Form. Der er overhodet til Dato Barnehjælpsdagen 1911. Regn- en Færing. Idag er imidlertid Konow til residerende Kapellan 
ikke forhandlet med den danske skabet er nu afsluttet og viser et alle kommet tilrette. ved Domkirken. 
Linje. Men det er rigtig, at For- Nettoudbytte af 23,220 Kroner. Vestfjorddalen. "'l'eledØlen" Dampskibet 'HerlØ,' som stran-
handlinger om venskabelig Sam- Medlemmer af Uddelingskomi- fortæller: Vestfjorddalsbanens dede ved Sk,jellanger, er imorges I ii 
arbeide vil bli optat i den nærme, teen er Borgermester Heiberg, Ombygning til elektrisk Drift er gaaet tilhunds under Stormen. 
ste Fremtid. Stiftsprovst Tandberg, Statsfysi- nu færdig. Der gjenstaar kun en- Skibet var paa sydgaaende og 

Dtit er ogsfta i·lgtig - hvad !ms Bentzen, :F'ru Skolebestyrer del millllre Arbeider ved Saaheim. lastet med Brisling. 
der er nævnt som eu F'orkleinelse Prebensen og Ligningsehef Bang. Pr<Jvedrift f:oretages i denne Uge. Trndohjem, 31te Okt. Til 
i "K vsten "s Artikel - at vi Ansf)gninger sendes Uddelingsko- Godstrafiken til F,abrikerne ved "Dagsposten" meldes frn. Reitan: 
gjØr Regning paa at faa Den nor- miteen. Alle BJ)sser er kommen Raaheim er nu enorm. Foruden Et slemt li'orgiftniugstilfælde ind
ske Amerikalinje optat i Poolen, til tette paa 2 Stykker mer. Den de faste '!'og og Pærger kjøres nu traf igaar i KjØli Gruber. Under 
som jo forresten nu er fornyet ene af disse lJlev røvet fra ved- Ekstratog om Naatten i l!'orbin- Arbeide tnPde i Gruben blev tre 
paa 5 Aar, og at vi derfor mail.· kommende BØssebæJl'er under delse med Bkstrafærge paa 'l'inn- Arbeillere saa stærkt forgiftet, at 
holde "Poolens" Fragter. Men Vogntoget. sj~J. Fahrikcrne paa Sa ah eim har de blev liggende hjelpeløse der-
Linjerni Stilling blir ikke daarli- Den dyre Mad i Tyskland. Ber- blandt andet under OpfØrelse en ne{le. En fjerde slap lettere fra 
gere ved det. Tvertom. Den vil lin, 2a. Oktober. I Rigsdagens Vognvægt der kan veie Jernbane- det og var istand til at gjøre An
faa sig tildelt Trafik efter den Mj!dc idag optoges til Behandling vogne med Last indtil 40 Ton. 150 skrig, saa de blev bragt op sna
Inclsats som blir gjort og mer kan Intcrpellationerne .om :F'ordyrel- cgne H,jem skal af Iijukan Salpe- rest mulig. Det lykkecles snart 
vi ikke vente. sen af Levnetsmidlerne, so14 terværk suksessivt opffJres paa at bringe to til Bevidsthed, men 

Johan Svendsens Minde. Som Rikskansleren erklærte sig rede Ingulfsland, Saaheim. 20 skal den tredie var endnu i Formiddag 
den tredie i H.ækken holc1er Kvar- til at besvare. Under den udfØr- paabegyndes i Høst og bygges af mien Bevidstlied. Der er dog 
tetforeningen Onsdag en ,John,n lige Motivering af Interpellatio- Selskabet selv, og de øvrige Huse Haah om, at fovet kan reddes. 
Svendsen l\Jirnlcal'tcn. Kvnrtet- uerne forlangte det liberale Par- opf~ires efter hvert som Behovet Fylderiet paa Togene. Det sen: 
foreningen har en særlig Grimd lis Ordfører Im1skrænl1~Hing af lm.ever elet. des os hver Dag nyt Materiale til 
til at hædre Johan Svendsens IndfØrselsbeviseme og Gjl!:11indfØ- Porsgrund. Skal Skolen bram- Belysning af det sØrge.lige og 
}\finde. Dr.t var ham, sorn ledet relse af Hjemstedsbevis. Social- des 'I :F'iudal Skole i Bamle har clesværre hf5ist akteulle EmnA: 

PRØVENUI\7ME:R AF TACOMA TIDE~"DE GIVES FRIT 

PAA FORLANGENDE. 

"Tacoma Tidende" (uden Præmie) for 1 Aar .... ""$ .75 

For 4 Maaneder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .25 

Til Canada for 1 Aar . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 00 

'fil Norge for l Aar " .. ""." "" .. " .. """ .. 1.50 

"Vestkysten" pr Aar i U. S ......................... . .25 

Til Norge eller Canada pr Aar ................•.. .62 

"Taeoma Tidende" 1 Åar og "Nordvestpassagen" af 

Roald Amundsen, 333 Sider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 25 

"Ta<'"ma Tidende" l Aar og en udmerket Barberkniv 

absolut garanteret for .......................... . 1.25 

"Taeoma Tidende" 1 Aar og Bjørnsons store Bilde ... . 1.00 

"Tacoma Tidende" 1 Aar og et vakkert Silgeflag, "Det 

norske rene Plag" for "_.""" " ...... ";".". 1.00 

>:>endes $1.00 fo r"Taeoma 'ridende" for 1 Aar, kan man 

vælåe en af disse Præmier: 

Et fuldt Sæt Rubbertypcr eller I Ruhberstamp med Deres 1 
Navn og Adresse, et norsk Silkeflag eller "Kvinden og Hjem-

met" l Aar, eller "Northwest llortienlturist" 1 Aar, - det 

er et udmerket Blad for Farmere ,,g Hønseavlere. 

Sendes 80c for "Taeoma Tidende" for 1 Aar, faaes 20 norske 

Prospekt Kort. 

"TACOMA TIDENDE" 
Poreningcms Virksomlled i dens clernokraternes Ordfyirer forlangte vist sig at være et 'l'æringens Pylderiet paa 'l'ogene og Jernba-1 ! Tacoma 

ffirst. e 'l'id, r.1. g el.et va.r ti.l .Gjen- Ophævclse af 'l'olden, paa Sll:gte- A.rnested, lnr;; nu tre L:Prerc har 1.1el.Je.t;ieningens l<'ol'l10ld. i t:ctte.I 
gjæld der Johan Svendsen fandt kvæg og alle :F'orstoffe. Ordf~ire- falclt som Offer for og hvor ad- Stykke. En anset F'orrctnmgs-

Washington 

Tacoma Tidende er 12 Sider. 

11ogen ar sine ivrigste og mest ren for Fremskridts- og Polke- skillige Barn har faaet denne mand meddelte os igDar, at det ik- -r 







Den 4de December begynder Vinterterminen. Uer vil da 
paabegyndes et nyt Kursus i Common Skole Fag, som kræves 
for at sætte en Nykommer i Stand til at læse, tale og skrive det 
engelske Sprog. 

Skolepenge, Kost, Logi og Vask for et 9 Ugers Ophold:ko
ster kun $50.00. 

Dette er mindre end hvad der kræves for Kest og Logi i en 
større By. 

Vor Katalog, der indeholder Skoleplan o ~ fuldstændig 
retning kan faaes frit. Addr. 

Prof. N. J. HONG, 
Parkland, Wash. 

Al;WIN L. SWANSON 

ABSTRACTS 
Phone. Home A-2182 

Main 2194 

938 Pac. Ave. 

JULE-PRESENr-fER 
B«>ger, Kort, Kalend1re, 
i 200,000 Variationer. 

Vaughan & Morrill Co. 
926 Pacific Ave. 

Jeg har alle Slags "Real Estate" at bytte i Huse og Land. 
Hvad har I at bytte? Skriv til 

r Dec. 

L. L. Roberson, 
Box 151, Tacoma, Wash, 

Spørg Eders 

Saa. god som.· den bedste~ 
Bedre end alle andre!· · 

Det er vor Paastand for "Odin Mærke 
Mysost", delikat, sund og Tig paa Næring&> 
etof. Forlang "ODIN BRAND", oir lad 
Dem-ikke Overtale~ at en anden er ligeeaa 
god, thi en Prove vil bevise det modsatte. 
Dersom Deres Handlende ikke har den 
vaa Leirer send os hans Navn og vi vil 
sende Dem en smult Souvenir og en fri 
Prove. De bedes skri ve paa engelsk. 

Af PRIMOST vil vi anbefale vort "Rose 
Lea!" Mærke. Vi fabrikerer oa:saa bedste 
Slags PULTOST. 

For FEM Pakkeomslag- (kt!.!l trade 
marks) vil vi sende Dem. en elegant Sam• 
ling af !Biiieder fra Norge. 

- H. J. Orell Butter & Egg Co.il 
Jollnaon Crcok, Wl1. 



;, 

'facoma Tidende Fredagen 1 Dec 

- li Sen,gværelse og "frontroom" • I Til Salgs: en.meget pen Bun.ga-f... 
. tilleie til $7 a $8, for en eller to, E. A. Feddersens Bagen, low; 1 1-2 Etager hØit, 7 Rum, 2 

eller for en Familie og da faaes . 1 V crandaer, 2 Lotter 25xl30 hver, 
~ KjØkken, for $11 pr Maaned. Pen 1132-34 So. D St" Public Market. . i godt Nabolag, tæt ved Kirke og Arl Neea1e pur1emen1e1 

N-Y~• 

.fienja~·~·~·· (1ot1te:i. 

Den vigtigte Ting, naar 
man gir J1lie~Presenter til 

I en Mand, ung eller gam~ 
mel, er at give noget, som 
han virkelig har Brug for. 

Dette er i Virkeligheden det 
fornemste lige meget til hvem 
man giver -

Det vanskeligste med en 
Mand er at udfinde, hvad han 
virkelig ønsker sig; De kan ik
ke faa det ud af ham selv -
han vil enten ikke sige det, el
ler han ved det ikke; "ønsker 
ikke nogenting," 

Men kom ind i vor Butik og 
,se over en hel Butikfuld af 
Ting, som han vil like at ha, 
. uden at gjøre ham et Spørgs· 

• maal. 

I Beliggenhed. 17?1 So: Yakima Skandinavisk Bageri. 1 h~r noget med den pen~ste Uclsigt 
I Ave. Mere Oplysmngcr i 1113 So. --

1 
af- Havn og Forretnrngsstrøget I 17th St" Tacoma, Wash" af Mrs. R.ugbrød, som kan sees nogeilsteds. Huset 

i J. Myhre. S1gtebrød, er vel bygget og· af bedste Slags 
~ --- Wienerbrød, Materialer, r,otterne er graded og 
i! Ønsker en eller to 4 a 5 Acre Butterdeier. der er cement sidewalk til Gaden. 
j·. 'Landstykker ved Sj9len, nær Ta- St B _1 5 C 1 Pris $2,000 paa Henstand, en li-
1 ørste røu l ents. . 
~ coma, ela tal med L. H. Munter, den kontant Afbetalmg-, det reste-
! 312 California Bldg" Tacoma. Alle Brød er ?obbelt Størrelse rende paa lette Maanecls Afbeta-

--- og sælges til lOc Stykket, lingstermincr eller vil tage en li-

Vi sælger "Auto Club" Kaffe S e~er 2 t Stkr. f~r 1~1~: den .Farm som delvis Betaling. 
. den fineste som vi kan kjØbe for ves etær er paa esti mg. Adresse A. T. Abelson, 2204 E. 

j Penge. Et Pund er nok til et For- Varme Rundstykker 39th St. 
, sØg. 45c pr Pund. Petersen & hver Efterm. Kl. 5 
'. Holand, 624 East 24th St" Ta- Pitzens Fallitbo i 921 C Street 

er en Bikube, thi de fleste Va
rer gaar til henved 50c paa Dol

=-------~~-----'' jlaren. Mænds Suits, Børns Suits, 

co ma. 

Rydningssalg af Sommerliv 
Skjørter og ~ommervarer, som 
kan vadskes. - (Kuriko og Ole 
Oid). - E. G. Tromniald Dry
goodsstore, 1115 Tacoma Ave. 

1132--34 South D Street, 
UnclertØi, Sko, etc. 

Jule Exeursions. Specielle Pri
ser paa Billetter til Europa fra 

·nu af Visell & Ekberg, 14de og 
Pacific Ave" Tacoma, Wash. 

• •• ~· "" .", . -~k· •• . No~~!ste ~~~!~~!~!er 65c 
l~'.>~~·k~l···-~j~~;~ · . Svenske Ja.gtknive 75c 0 e:;;p~ O:~~ .• J.f~:~.:ir:!c~ Engstrørns Esklldstuna Staal P 

Endog om to JuleJtlsser blir ~J- Cros.s Cut 8aws, 65c pr f od 
Venner Og de vil 

. Sanav1ks Staal, tynd Ryg 
--- n ene rive et Par 

Norske Julekort. Stort Udvalg Daske Hanelsker fra den anden, Sve~ske Haand Sage 
, af BØger for gamle og unge. Vi- _kan d~ 'ikke rive Hanelskerne i- Arne~k;nske Buck Saw Stil 

85c 
i sell & Ekberg, 14de og Pacific stykker, det beviser Bild.et. Bu va:r 

1
·
25

· 
I Ave" Tacoma, W ash. Ting er SpØg, en anden Al yor KJævler 65 og 75c. 
I • -- n~mlig at Da_nsk~ ~andsker give; :Svenske Lommelrnive og 

Rushen till C Street staar nu T11freclshed, 1 Stil, i Varighed og Barberknive 
pa.a for Mæncls Suuits, og Under- i Prisl.>illighed.-K. Petersøn, Im- R Il Sk t il 

l
tø1, Gutters Uclstyr, etc, alt i Pit- portør, Tacoma, Wash. I' O edr a es ~ $2.50 
zens Fallit Bo, gaar til halv Pris. igego e som de til $3 og $3 50 
Nummer, 921 C Street. Overlands Furniture Butik gi- Alle Priser. 

ver nu Kredit til gode Folle, som 

JJWing~ !!o/!P~ 
&ili#llli&!&:IYl~•l#f;i'.._iiml• 

Tal med M. H. Ulvin om I øn- vil betale sine Regninger. Han 
sker GodtkjØb i Air Tight Ov.iie, er Norsk, Mr. Overland, og han 

lmecl Jernlaag, Jernhund og store sælger til rimelige Priser. Hans 

I
Døre, til halv Pris. Gamle Ovne Butik er i 1131 'racoma Avenue. :---~----------
tages i Bytte. Ovne repareres. Lige godt kan man kjØbe Ovne, I So M.IEROTAPS 
1125 Tacoma Ave. Main 6844. Møblement, Tæpper, etc., hos ham Jf 

som i de "high priced" Butiker. hedste Uhre. 
En og en halv "Corner lot," i ---

1 Nord Tacoma, Udsigt over Sundet Kaffe, The, Krydderier, altid 
pen Beliggenhed, ligger godt, ryd- friske og til billigste Priser, hvor 

Dege & MiJner 11clct, netop sto.r nok til et Hjem, Omsætningen er stor. Commercial 
· I ude ved Point Defiancc Line. Pris Importing 'l'ea Co., 110 So. Taco

De kan kjøbe for meget eller 
lidet,? kkura t som De har Raad 
til. og faa noget som De kan 
være sikker paa han vil være 
glad i, fordi det er baade bru
geligt og fornuftigt. 

$325 paa let Afbetaling. Tal med ma .Avenue. Telefnoer til 8255 
. . John. Blaauw paa Tidendes Kon- eller .A. 2292. D. Dahl, Represen~ 

1110-12-14-16 Pacdic Avenue, I ltor. Denne Pris er sat saa lav, at tative, taler Norsk. 

Iames H. Dege, Pres. 

det er en Spekulation, om en ikke 
Ønsker at bygge paa den selv. Norske Munkepander (Xbleski-· 

_' _ vepander), svenske Jagtknive, "I'acoma 
Tandlæge (fon.es Kontor er flyt- Ny Slags Underholdning. Ved "cross cut" Sage, Haandsage, 

tet til 304 Berlin Blclg. Ungd.omsmØdet i Kirken paa 12te (85c værd $1.25) ,Kjævler, bedste 
--- og So. I St. Fredag den Iste Dec. Sort, kan nu faaes i Tacoma. 

Washington Hardware Co. er vil der blive fransk Cake Auk- Haandsagene gaar som varmt 
omorganiseret. Det nye Navn er .tion som er meget interessant og HvedebrØd. Udenbysboende bør 
Washington Tool & Hardware morsom, saa alle som har Anled- ordre direkte fra os. Ewings 
Co. H. E. Knatvold, President ning burde tage sig en Tur did. Hardware, 1111 C Street, Taco
og Treasnrer. H. E. Anderson, Foruden dette bliver der et godt ma, Wash. 
Bestyrer. Vi Ønsker SØgning af Program som begynder Kl. 8 :15. ·---
vare skandinaviske Venner, for Efterpaa det hele bliver der Kaf- "Fersk Fisk" paa "Fiskebryg

VærktØi, Builders' Hardware, Bi- fe og Kager. Husk, det er Dagen ga," 15de og Dock. "Billi' Pris 
~ycles, etc. 928 Pac. Ave. efter 'l'aksigelsesdagen. aa spellane fresk aa mye faar'n 

Ærlig Kvalitet. Tilfredshed 
garanteret. 

Specielle guldfyldte Dameuhre; ga
ranterede 20 Aar. $12, 

Andre $10 til $30 
Solide Gulduhre $20 til $100 

A. MIEROW, 
1142 Pacific Ave. Tacema, Wn. 

___ ___ for Pengane sine." Hus' paa de' 

Billig Billet til Norge. Direk- 80 Acres Land, hvoraf endel Mor Andersen, sa' Gutten, da han b.l 

te Gjennemgangsbillet fra Taco- ryddet, alt inclhegnet, 13 Mil fra kom trækkende paa Fisk te Mor I ufu:~~er, 
ma til Norge over Chicago, Mil- 1 Tacoma ved offentlig Landevei, sin. \ lnvelsage:r. 
waukee and Puget Sound Rail- enestaaende billig tilsalgs paa let
way. De, som kjØber sin Billet, te Vilkaar. Henv. Tacoma Ti- Har man fØrst et Piano, da maa 
sparer Penge ved at tale med F. elende. det holdes stemt. Telefoner til 

Melrose Res1m1rinl 
1011 Pacific Avenue. A. Valell.tine, City Ticket Agent, --- Main 8472 eller gaa indom til 

10. og Pacific Ave" Tacoma. Nu kan disse Barmhjertigheds Pianostemmer T. T. Richmond, .. 
- Frimærker faaes af ele gode 908 North M St. I En pen Fam1he Restaurant. 

Forleden modtog K. Petersen, Kvincler, som sælger de i Post- ---
den danske Handskeimporter en kontoret. Ogsaa faaes de i man- Jar fri med 5 Pund bedste 
Ordre fra Alaska for Handsker. ge Butiker. Creamery Sm.ør. Cow Butter 
Det er næsten utroligt, hvor Folle - Store, Pacifie Avenue og Jeffer-
finder ud, naar Varer er gode og Tilsalgs eller Bytte for Tacoma son. 
sælges til imelig Pris. ImportØ- Eiendom. 80 Acres Tømmerland, ---

Nygifte kan spare fra. 10 til 30 
Procent om de besØger Overlands 
norske Furniture Store, 1131 Ta
coma Ave. Liden Husleie, smaa 
Udgifter og Overland arbeider 
med selv og ser til at hver Kun
de blir tilfreds. 

Ånden I: t age" 

Vi har et fuldt Udvalg af Fleishner's Importerede Garn 
som benyttes til Strikning af de populære 'Aviation Caps', 
Sweaters, Strømper etc. og den "Sidste nye Udgave af 
Fleishner's Knitting .and Crochet Book." 

Vi er ogsaa Hovedkvartee for Brainard & Armstrong 
Silke,. Ropa! Society Floss og Packages, og D. M. C . 

Stamping en Specialitet. 

THB PBOPLB'S STORE 
Økonomist for Folket. E. E. HORGAN. Pres. 

Eijllilå~l~ Sålill[~ & L~åll A~~'n 
Kapital $2,600,000 Sikkerhed $6,000,000 

Reservefond $150,000 
Maturities absolut garanteret. 

En ærlig Skandinavisk Agent ønskes. 
Tacoma Kontor: 318 Bankers Trust Building, Tacoma, Wash 
Hoved Kontor: 240-242 Stark Street,· Portland, Oregon 

CHAS. E, LADD, President. F. McKERCHER; Sekretær. 

H .·. . . 
H ~.csiltyøt.en, . Norsk Nyhedsblad 

25c pr. Aar i Forenede Stater. Til Norge 62c 
Prøvenumre frit . 

12te og A Street . 

Graesfri, Korn, Speciel UIWD MIXlores 
Vogne og Baggies. Farm Maskineri, Vogn Vægt, 

MONA.RCH S'fUMP PULLERS. 
Gasolin-En9ines, Pumpe og Tilbehør 

Spray Pumps and Spray Material. 

JacGma 1mplemen1 i Set41 Co", ~:~o:~Wa~hi~:t~~: 

• r1 r 
Det bed& te Brod i Verden 

faaes hos 

~unri~e Bakerq, l lte og K Street 

Kameraer og Kodak" Ud&tyr 
under Potery & Averys Bestyrelse. 

MilslrfJms concenlruled cau~h cure 
·æ hos 

NorsK furnilure Store. 
011er1unas furniture co. 

T. O. OVERLAND, Eier 

(Your N ame is good.) 
Overland kan spare Dem Penge paa 

neatcrs, ovne, Iæpper, sengepoder, Mobler 
ijf alle Slags. SlelUOI, 61HUOI ele" rerne i New York, Grossisterne, 140 JYlil nord fra Duluth, 3 Mil Det er ikke om a.t gjØre, at 

Agenterne og Mellemmænd skal fra Jernbane. 350,000 Fod Tøm- spare 50c paa en Suit Herreklæ-
alle have Fortjeneste, men Peter- mer paa Landet. Ligeledes "Pro- der, men at faa en Suit, som.pas- Ph • M • 3127 
sen, 1116 K Street sparer Kun- speet" for Jern. Landet er værd ser og varer. .~opfenstem ~ ÆGTR DANSK ones. RID 

A.·lilaU 

derne disse Tillæg. $1,600, vil sælge for $1,200. Skriv Conrad, 1322 Pacifrn .Ave. ' 'li Spar Penge hos' 
eller tal med Eieren, E. Bisberg, -- R IJ L l: E"" . 

ra:::_ls~;rm. v;;:":,,:::;, Jfr,:: 10~~:;;,i::.~·~. llfortg ... P" 251;' ;:, '::' !;1"," "" mod s K R A A n V ERLAND 11 !Z 1 T~ p "Ill~ Av p 
dag Aften. UngdomsmØde Kl. 4. $1,700 (crop payment mortgage) HJem, pent indpakket i .A.vispa- U · J ·il UhU U l h 
Frelsesmøde Kl. 7:45 Søndag. Si- til 8 Procent, paa Land i Nord pir. Paa Fiskebrygga, 15de og \',;~';,d~ft )i..~~i~~ic,':-~~iki t-----------....=.-------...:.-.;:::;.::;.,:.::..:,,.:: 
d 

· d bl' M d k D k t. • vil 1 D k Str t Rulle!Oc: 12 Ruller for 
1 

en vil er ive .r ø er. un paa a 0 a, som Jeg sæ ge. oc ee · facpM~n~i;~:~tsr~~~:r. South TacomaFuneralDirector ·i-------------
Lørdags Kveld under Ugen under --- - tai:relsen af Belobet. 

~ 
. , , . Frimærker modt.ages i 5034 U • A 

den Tid da G1psy Snnth er 1 Om 27 Dage slutter Moores Ønsker De at investe lidt Pen- Betaling 01> tn $1.oo. lllOll ve. • - Adresser: 

Byen. Falht Bo Drygoocls Salg. En af ger for med Tiden at faa et lidet 0. C. PETERSEN M. 1122 Telefone~ . . B-1~25 
- Grundene er at saa faa gaar fal- Hjem, kom da og tal med eller 'JACINE • • • • 'wns. ~romt og bedste Service til rimelige 

E. Refsland, Kent, Wash" eier lit og naar han skal sælge til skriv til Mr. Ericksen, with Shep- Priser. 
40 A?re Skogland paa Sydsiden halv Pris maa han selv kjøbe ef- h~rd & Co" 401 Bernice Bldg. 36 Ugers Undervisning frit 

P, Oscar Storlie, 
Dep Norske Begravelses Direktør 

af Hillhurst, som han ønsker at ter samme Maalestok. Den 27 Disse Lotter ere pent beliggende , Til en fra hvert County. Kost og 

sælge for $1,500. $500 kontant dennes maa han opgive sin Bu- inside city limits. $100 a lot. To V":relse $2.35 pr. Uge. BØger udleies, . • . S1•eclel1e Klusser for Nykommere. 

-Og Resten paa Tid. Fuld Beskn- tik paa 917 c Street, enmm er for $200. $10 down $5 pr month Vore Studenter indehaver de bedste • • Stillinger. 
velse af Eieren. Nær N. P. der Udsalg. Ogsaa Mænds Un- Ingen Interest. To Sporcognslin- ._.sJrnlen aabnes den lOde Oktober. , , . · Send efter Katalog. fl 
Jernbane, ikke langt fra Tacoma. dertø1, etc. jer. 5c car fare. Humboldt Collogo, Humboldt, Iowa~ 

Ønsker du at bytte bort din By
eiendom med en aFrm, da tal med 
P. Oscar Storlie, 5034 Union .Ave" 
Syd Tacoma. Phone B 1125. 

Aabent Søndag fra 11-3 

903 Tacoma Avenue. 

G. a.Lll 11..t IUnll, med brilllantc 
mm. frlt tilnendt øom pwø
må tD elle aom. sender navna 

""'8: Ø at! •la.• veaner Ofit 10 eta 
ell l•eat .J eweln' C:omPlllD3"• 
~Øbm.,U.S. 

,, 



4. 

Renter. Solid 

c·oPENHAGEN SNUFF 
GARANTI FOR KVALITET OG!RENHED. 

COPENHAGEN SNUFF er tilberedt af den bedste, gamle, rige, stærk aro· 
matiske Bladtobalr, til hvilke kun saadanne!Ingredienser er tilsat, som er naturlige 
Blandingsstoffer til.Bladtobak og absolut rene Aroma-Extrakter. Snusmalingsp:ro
cessen bibeholder Tobakkens gode Egenskaber, og alle de bittre Stoffer og Syrer, 
som findes i naturlig Bladtobak borttages. 

COPENHAGEN SNUFF ER DEN BEDSTE BAADE TIL SKRAA OG 
SNUSNING. 

·~~ 

elegante Butik 

950 Pacific Avenue. 



der blive oprettet militære Flyve
skoler, og Iviilitærflyverne skal 
ikke blot cleltage i de store Man-

sælger den bedste Kaffe i l\'Iarke.. 

det. De er selv Importører og 

faar den fra første Haand. D. 

Dahl er deres Salgsmand. 

ve. re. ikke blot Officerer,'fittln og- . .· I 
S'l'1 'underofficerer og de til Re- r F.d i•t' r1~nst Co ~:;".en og Landstormen hørende l e I y . 
civile Flyme BANK 
KJÆRLIGHED PER TELEFON. 

Ved det italienske .Hof taales 
ikke .Ongkarsst~..'J.e:i. .Alle Hof
·funkt1011mrer er gifte lVlæncl, og 
efter Kongens Vilje er alle Dron
ningens Hofdamer gifte. Maje
stæterne har naturligvis troet paa 
d~nne Maade at kunne unclgaa 
Kjærlig·hedshistorier ved. Hoffet, 
men Midlet synes ikke at ha vm
.ret ufeilbart, hvis det er sanclt 
hvad der berettes om Viktor 
Em:mnel. 

Kongen maatte en Dag nødven
digvis trrnffe en Embedsmand i 
Telefonen, og da han for Tilfæl
det befanclt sig i den kongelige 
Stald, anvendte han det dervæ
rende rrelefonapparat Han for- I 

langte Nummeret, men istedet / 
for at bli sat i Forbindelse med 

(for. C & llth Sts. 
Udbetalt Kaital.. $300,000 
Surplus . . . . . . . . 100,000 
Dcposifa ...... $3,000,000 

SPAREBANK 
C. A insworth ........... President 
S. Baker .... -. ...... Vice· President 
Kauffman ..... 2den Vice-President 
George Bro.wne .......... Selrretær 
G. Prichard ............. Kasserer 
Geo. E. Dixon ...... Ass't Kasserer 

SPAREBANK-AFDELINGEN 
betaler 

4 J?rocent 
Renter krediteres hver 6 Maaneder 

PETERSON BROS. 
Handler med 

Mel, Foder, HØ, Korn, Ved, Kul 
1002·1004 ®u, S? 6t. I 

Telephone l\fain 313 og .A-2313 
Branch: So. 30 & Wilkeson Sts ... 

'l'el. Main 7765, .A 4394 
• i 

5c BETALER FOR KAFFE OG MAD HOS 

RASMUSSEN 
;4f:'·-.; ~& 

924 COMMERCE STREET 

WASHINGTON. PORTLAND CEMENT 

Et Home-Produkt og garanteret bedre end hØieste Kvalitet 

udenlandsk Cement 

f!lavage, Scofield & Co. 

. I Agents 

Skriv Dit Navn og .Adresse her og send det til 

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

Navn: .................. •••••• ••. • ... · · ·. · · · · · · · · 

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

og faa 5 Numre af Taeoma Tidende frit. 

WALTER H. WILSON; Sec.-Treas. 

PALAOE HARDWARE CO., Inc. 
NORSK JERNHANDEL 

Telefon Main 151; A-315:1 1508 Jefferson Avenue, Tacoma 

California 
NATIONAL ASSOCIATIN Tacoma San Francisco 

Seattle PortlandKapital og Overskud $15,000,000 

-· Almincleiig Bankforretning og F01·cign Exclaange Forretning. 

Sparebankindskud 4 pCt. tillægges hver 6 Maaneder 

Tacoma Afdelingen 1302 Pacific Avenue 

S. M. JACK90N, Manager E. J. COOPER, Asst. Manager 

. ·-
En god 25c pr Pound Kaffe. Alle Grocers sælger den 

SpØrg Eders Grocer efter den 
Det er dAn ægte "Kona" fra Sanwclch-Øerne. - Naar Du faar "Kona 

Blend" Kaffe, saa . vil Du like. den 
Understøt "Home lndu_stry" og spØrg efter 








