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Minsaas til Stiftskapellan i TrondBod paa 200 Kr. til Værdalens
hjems Stift.
Fattigkasse.
Konsul Hans Mjl)ller. i PorsAmundsens Bog om Sydpolen er
grund er avgaaet ved Døden i en
Nye F Gjenstand for en læugere, rosen.Alder av 82 Aar. Avdøde var en
Elegante l1lelll. billige.
de Anmeldelse i "Times." Der
og spar Balal!ceø.. Deri: er en bedre Maade at gjore FrAmekridt paa, end at iiul.månke Beapaz-elDen landskjendte Emissær gam- dygtig og energisk Forretningsfinde.s neppe en enest~ kjedelig
eerme eg- beaytte Balancen.
le Tobias Simonsen, døde forl. i mand med et sundt og praktisk
:O..t er overraskende, hver hurtig. man kan lii.gge noget tilside, D.aar maa bare c;aar frem paa
Side i Bogen, skriver Aumelderen,
den rette .l.Uw.de og med et fast For.sat.
Tjenestepigernes F or en ing i Blik paa 'l'ingene.
.Som PersonØi.ne 11111.Elersøkem 11.v Fagmæn&I
og Kapitlet om Vinterlivet .i
Me« en ep1paret Kapital-med ·et Reservefcnd-..er man fårdlg til at benytte sig av !.11.ledninKristiania tæller 600 Medlemmer. lighed var han fnldt ud en Hæ___
Framheim er skrevet med literær
gerne, ne.ar de bydes. Husk, det er ikke nøk, at
Kand. med. H. 0. W. Lie er kon- dersmand av den gamle Skole,
Dygtighed. Ogsaa LØitnant Preststitueret som Distriktslæge i Kol- der nØd alles udelte Agtelse.
.
ruds Skildring av Reisen til Kong
Det alene vil ikke satte Dem i en uavhii.ngig Stilling. Deres Penge maa anbringes paH. et sikvereid Distrikt.
kert Sted og bringes til 11.t arbeide for Dem, og det kan De bedst opnaa ved at sii.tte dem i en SpaVaage Herredsstyre i Gud- CasweH Optical Company Edwards Land roses. Anmelderen
rebank, hvor de er bes:kyttet i enhver Henseende, og gir Dem en sikker aarlig Indlligt.
Som Direktør ved Dale Asyl er branclsdalen har, fortteller "Lille- &faeonic 1'emple, 734 St! HelensA ve finde.r Professor Nansens Porord
ansat Dr. Harald Arnesen, Direk- hammer Tilskuer" efter Forslag
'tem11rnlig extravagant i sin lfos.'
tør ved Valen Asyl.
av Sorenskriver Qvigstad neilsat
.
Trond.hjem den 3die Dec.
En
Som RedaktØr av Bladet "Rju- en Komite, som har faaet i Oprlrag
Vi. mærker paa IndfØrselen av uhyggelig Begivenhed incltraf paa.
man'' paa Saaheim er ans at Kan. at gjØrc Fortgang merl at skaffe amerikanske }Ebl~r'. at vor 8.gen Løkkens Værk igaaraftes. Netop
Jur. Ivar Arctander, edsv. fulcl- Bvgclen elektrisk Energi og frem- FrugthØst slog feil iaar, sknvcr som Natskiftet avlyJste Dagskiftet .
mægtig hos Sorenskriveren i Sau- k~. mm·e. n.rnd e.n U clredning mn det- "'l'idens Tegn." . ~et er"rent
og ÅJ.1.beiderne var paa Vei ned i
a
land.
te SpØrgsmaal.
bausende, hvad VI ,~aar k,~~1 b,~u"e Gruben, avfyrecle en Norsk-AmeI
Afskedsanspgning er inclleveret
Tidligere Manufakturhandler i av de rjidm~issede Ba1clwms og rikaner fra Krist,ianssuncl et Sknd
av Sognepræst i Borre Ioh. von Stavanger Peter Magnus er dØd, andre ame~·ikanske .iillb~esorter. .I mod en anden Arbeider ved K avn orde mod at lægg edet nye Sindsder L,ippe. .Sognepræsten er 74 86 Aar gammel. Avdøde kom til O~tolrnr viser den opgJortc Stat!- Tr.onshagen, som rammedes i Nak- sygeasyl paa Spmrdet. Derved vil
Aar gammel og theol. Kandidat Bergen i Begynclelsen av 60-Aare- stik, .at Byens Pru~thandlere har kcn. Skndet gik nd ved Stnvben. den eneste Strandlinje mod Øst
Tidligere Trommald's Pllarmacy
udenfor Trafiken, som Trondhjem
lm.porterecle
Skarui.inavi11ke
:Uediciner.
,, Ægte nersk lledicintran
29
fra 1864.
ne og har siden .da været Boghol- ~ilt hJem. ?,?00 Kilo ~bler, mod 'l'r.onshagen er brag·t til Sygehuset
Omhyggelig Utfylidniag av Racepter.
Frk. Ingeborg Borgen i BØ har der hos Garverifirmaet Samuel B. 1 2,000 Kilo ifJor. ForskJeilen dæk- og Norsk-Amerikaneren er arre- .kunde have Udsigt til at faa no1 No- steret. Han har ikke kunnet op- gen Glæde av, praktisk talt blive
S.T. LARSEN, reg. PLanuceut, Prop.
Hj. av 17. og Taooma Ave
faaet Certifikat som AutomobilfØ- Meyer. l\'Iagnus var en meget ket ifjor HjemmehØst;-n.
stængt. 0 g det eneste som sta ar
rer. Hun er den første kvindelige dygtig og, av alle anse et Mancl.
v:mber ventes ,,.JI:bleimp~rten .at gi ve n-0get andet Motiv for sin
1
ChauffØr i Norge.
Grimstad, 30te November. Slag- ville anta enclcla større Dimens]()- Handling, end at han ikke likte
A. 0. Lindvig, Kragerø, skal fra ter Ole Jensen Fosselie og Hu- ner.
'l'ronshagen. Om Dagen havtle de
Iigger omkring Fagerviken. Men
Nytaar overflytte sit Skibsrederi strn Torborg Helene feirer idag
Konfirma,tion er nu meddelt paa turet sammen.
Antagelig er
Udelukkende Wholuale Groæm.
tH Kristiania. Isforretningen vil sit Jernbryllup paa det herværen- det av den vecl Jordskjælvet i Norsk-Amerikaneren ikke normal. nu foreslaaes elet samtidig med
l,udefisk,
Sild
Fiskeboller, Sardiner, Anchom, Oste
011).dannelsen av Spandet til en
derimod forblive i Kragerø som de Gamlehjem.
Brudgommen er Messina omkomne Bergenser, J. C.
Tromsø, 28de Nov. De fremmeog alle andre skandinaviske Varer.
Sindssygeanstalt, at Fagerviken
før.
.
.
89 Aar og Bruden 87; begge er llfartens oprettecle Legat, stort 40,- de Trawlere, som driver Fiske paa
T.lCOMA
WASHINGTON
ogsaa
skal
lægges
Øde
omdanPaa Hyrekontoret 1 Gnmst~.d friske og rørige. Av deres 4 Børn 000 Kr. til F.ordel for trængencle y)sthavet og langs Mnrman, har
nes til Kistomter.
Bladet henmønstrede forleden e~ 74-aarig lever 3; de har 19 Barnebarn och Mænd av den bedre Klasse i Ber- dyrt faat betale, at de staoig væk
.
.
.
Mancl fra Homber, Eide.
Han 35 BarnbarnsbØrn.
gen, som uforskyldt ved Sygdom benytter .tilfældige og ucluelig·e stiller mdtrængende til :3ystyret
skulcle paa Langfart som 2clen
Veirfast Koncerttourne. Fruer- er kommet i NØd. Oprettelsen a.v Kjendtmænd istedetfor de autori- at stemme mod begge disse ForStyrmand.
.
.
.
ne Signe fomd .og Lalla nfØller 'og dette L·egat er, skriver "Be1·gens serede Kystloclser. Tromsø Sbbs- slag. Skulde det ikke .være en Ø" MALING, OLJER, PENSLER, TAPET OQ GL.Al ~
Overslag givas paa T<1patsering og Glarmest1mu:be.id@.
Som ~Ørsko~ssær i Slnen ]'rØken Ma.ry Barratt. som for Ti- Aftenblad," et vakkert Vidnes- ver.ft har iaar havt ikke mindre Opgave, at bevare det, vr kan bcVi
hu
et fuldt Lager af Tapet o~/Lisoor, Vinduer og Døre.
·~r beskikket Vicekonsul .earl den befinder sig paa Koncerttour- byrd om Kjærlighecl til F1Øclebyen; end 7 'l'rawlere under Behandling var, av. Natm·skjØnheder uden,
1142 C iltreet.
~t~usla~cl og. ~om BØrs~rnmmissær nii langs Kysten og forleden med et mere end trediveaarigt Opholcl i for større og mindre Skader, for- IOmkostmngcr for Bykassen og
T"l"if<'>lll lilhtl.ia ~~041
!l'JlOllllflllA. \W Aii.llru!..
1 SandefJord Sekretær i den nor- megen Snkces koncerterede i Sta- Premmeclland
ha vele ikke for- \'Ol·dt ved GrundstØclning.
Idag' Byens Skatteborgere, spØrger Blaske Hvalfano·erforeninD"
.
1 . f 01, kom en 8cle,
·
"
0 Ole Drols- vanger, er paa Veien
Østover ble- maae.t a t lIJ·ø1 ne h ans Føl eser
Tra\Vleren "Deutsch- elet ·
.
.
hammer.
.
.
vet liggende veirfast i Flekke- .den; den var stadig i hans Tan- land," som Tirsdag rendte op i . Et ~n~e. , ~am~~kibsselska?
Paa Gaarden Lien 1 Ørnark har fJ'.or.d hvor Damerne 1benyttcrle ker.
Havdsnnd og blev b1' er""et
av Nor- nordpaa. hai ifØlbe
Adresseavi0
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•
I
•
•
"
'lb d S
billigst
alle Familien Lerviks tre Sønner det ufrivillige Opholcl til at give
Drammen den 3die December. denfjeldskes "Kong Harald." - sen ti u t taten at sætte en
A.V sine Daacle i ugentlig KvægFødselsdag paa samme Dag, 26cle en vellykket Koncert.
Skibsreder M. Bruusgaard har Trawlcren har maattet stille Sikfart mellem Trondhjem og NorclNovember: De er henholdsvis 14,
Lensmand i Askvold R. J. Steen igaar i Anledning av sin 71cle kcrlwcl for 30,000 Kroner til Dæk- lanclsstederne. ner er imidlertid
Udfyldni~g.afRecepter
llte 0 ~ K Sts.
16 og 18 Aar gamle.
er tildelt l\fodaljcn for Borger- F~Jclselsdag .skjænket 5,000 Kro- kclse av eventuel Bjergel9in.
al Sandsynlighed for, at Tilbudet I vor Speciahtet.
•
Den permanente Komite for En- daad i Sølv som Anerkjendelse for ner til elet av ham .oprettcde :w.
Fra Lærdal i Sogn skrives:
avslaaes, da l<'ordelenc ved Rntcn
ropaseiladscne er gaaet me.cl pa.a, 1ang og tro 'Pjencste som r~ens- I-I. Brunsgarcl og BØrns Legat for Under el en tyske Keisers Ophold
neppe vil komme til at staa i Forat Enropaseiladserne Hll4 og 1915 mancl og Fmligskommissær. Fhv. vmn1ige og trængemlc Sjøfolk og ved Dalholm i Sommer var Tele- holcl til Statsbidraget. "Adresse·
·skal holdes i >lorgø og Spanien, Lrerer og Kirke.sanger i Øisleb~1 A. deres efterlaclte. Legatets Kapi- grafbestyrer Lorentz A. Ed.vard. ."
.
.
NATIONAL ASSOCIATION
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.
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Almindelig Bankforretning og Foreigu Exchange Forret' d
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.
gaa an at faa istanrl en Ordnmoo
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.
med :1.ystsels1rn1)erne saaledes at
. Spa.rebank-Indskud tillægges 4 pCt, Rente:hver 6te:Maaned
genel e av , a t i»es, anens Jeneste- or Borger ela ad i SØlv.
L-..roner t1 { e mg i ' n
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d
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disse kunde holde sme i:3k1be aab1,yens rat ige rængen e.
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OD" forcstaa Expecht10f"
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Ta.coma"AfdeUngen 1302 Pad.ttc Ave.
' b ,
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ne
or l\ovægtransport.
Dette
S. M. JACKSON,
E. J. COOPER,
. F
ske Jernbaneforenmgers Forbund, der stP,der li{)"e incl til Brevik
En 50 Aar gammel Mand fra nen av den ke1serhge Telegramh 1
1
.orm av et •
Manager
Asst. Manager.!
·1 t · Bj t. ·
D . ·el ·1
"
maatte est s rn i
b ev1 ge sm e Jemng yril sti - Grænser, er solgt til Godseier Vaalc i Jarlsberg, Arne Andersen, korrespondance. Efter dette har Statsbidrag. I den Ti,cl, Kvæg-1
læg fra lste Juni iaar paa samme \Vanke!, Moss. Paa Eiendommen var forleden sammen med to Ka- Keiseren delvoreret Telegrafbe- transporten foregaar, har nemlig "'•- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - vilk.aar som ved Statsbanerne.
er der større Kalkstcnsforekom- merater i Holmestrand og forsy- styreren med "Das ·KØniglich Kystsk~bene mere lønnende TraBERNHARD LEMOHN
ALAHN L SW.ANSON
Skibsreder P. D. Prebensen i ster.
Det skal efter forlydende nede sig med Brændevin.
Eifter Preussische V:erdienstkreuz in fik, saa det ikke er at vente, at
RisØr er den 2dcn ds. avgaaet ved være clen nye Eiers Mcnfog at Hjemkomsten turede de nd over Gold," hvorom Meddelelse indlØb Sclskabcrne udcn Vederlag skal
Døden i en Alder av 70 Aar. Av- foræole Stenen paa Stedet. Man Eftermiddagen og blev tilslut lig- forl. til Telegrafbest}Teren fra opgive denne Trafik til Fordel fol'
Phone.
clØcle var en Broder av Minister er i disse Dage hegyndt med Ar- gende i en Grøft. De to vaagnede det kgl. preussiske Ordenslrnneel- Kvægtransporten.
Main 2194
Prebenscn i Petersburg og Skole- beiclet, foreløbig med OpfØrelse av ud paa Kvelden og kom sig hjem, li i Berlin.
Den stedfundne OrFidelity Building.
bestyrer Th. Prebensen i Krist.i- en Kalkovn.
medens Andersen blev fondet ,clensclekoration har her paa Lær- DA VINJE FIK DE FØRSTE
ania.
Kristianssund, 28de November. ihjelfrosset.
Han efterlader sig dalsØren va~'t mege:1 Glæde og er
GRAA HAAR.
Under PlØining av et Engstyk- Efter en lang Ventetid er de fØr- Hustru og 7 Børn.
et nyt .Bev.is p~a, 1 hvor h_øi og
I sine "Oplevelser og Erinclrin22 Aars Erfaring som Tilskjærer
ke paa Gaar.den Loven i Aurland ste Storsilclfan<Yster
ilandbragt
Petroleumskilden i Haugesund beundnngsværdig
Grad Keiseren
IY
"
"
.
f
som n tk ommer paa J . w .
0 er,
1
1
0
er man tilfældigvis stØdt paa en- her iclagmorges. ]!,angststedet er vinder !iden Tiltro blanclt Vii- og ians mgive ser ved at Ølge Cappelens l<'-0rlag . i næste Uke,
del interessante Oldsager, hvori- Griphavet. Trods stormfuldt Veir clenskabsmæncl i Bergen. Dr. Kol- med.
fortæller 0. Arvesen fØlgencle forBERRESKRÆDDER.
blandt et Sverd, en Øx, Pilespidse var ia,[t 10'-12 Dampsk~be ucle clerup ved Bergens Museum og DiKrigsnervØsitet i Bergen. Efter nØielige Historie om sit første
m. m. l3ergen.s :Yiuseum er un- paa Fangst. De fik fra 80 ned rektØr ~,Hollllboe har til '' Morg. en- T"
vilcle
MØte med VinJ'e ··
j" ""c111iforni11 Buildin"'.,
1115 Commerce
St .
Tacoma, was h,
1
d hKrig,srygter, .der i den sidste
.
.
derrettet om Fundet.
til. 20 Maal - smaafaldende fin avisen u~talt sm største lvi.vl 1 · ar verseret 1 vor fr:del!ge
Det var om Høsten 1854, at jeg
Roald Amundsen kommer sand- Kvalitet. Pris 26-28 Kr . .Silden om,. hvorvidt her e.r fundet en vir- Dy, skul.de man tro, at vi s'.rax sammen med Ole Vig første Gang
synligvis ikke hjem til Jul, med- antages at være tilstede i stor kehg Petroleumskilde. Det v1lde havde Fienden over os, sknver besøkte Vinje. Det var saa ved
deler hans Broder, Leon Amund- Mængde, men Veiret er hindren- i. saa l!,ald være den fØrste her i "Morgenavisen'.' i_Bergen. Nogle Lag Kl. 10 0111 Formiddagen vi
Krudt. Haveredskaber, Kjøkkentøi, Bord :Service,
sen. Han reiser ved Juletider di- de.
( lJandet.
har h~rt Sku~ 1 SJØen, and~e har korn op i øver:;te Btage paa den
,.Lvgter. Gutters Vogne m. m.
rekte fra England til Anierika for
Hvad har Peder Pytte gjort?
Drammens Fattigstyre sendte, set mistænkehge Perso~er i Nær- saakaldte Lutchengaard (nn forat begyncle sin store Fore.drags- Under Overskrift "Bevidnelse" skriver "Drammens 'l'idende," heden av vore Fæstmngsverker længst nedrevet og ombygget til
Stn~t.
tourne derover.
læses i "Jarlsborg" fra Holme- for en Tid siden en Henstilling Llil osv. Og som en Slags l\'Iodvegt "Tostrupgaarden")
Her hadde
En ældre Arbei~mand fra Ski- strand f~lgencle Annonce: "Her- Magistrat og Formanclskab ~or at m~d.disse ,o~de Ans,lag sk~l'der V!n~e i fle~·e Aar sin Residens. --:-1-·---------------------~-------
en stjal forleden sm Søns Spare- ved bevidnes, at Peder Pyttes paaskynde den nedsatte Bolignød- nr herdes tra"I 1: paa "ort Kugsbe- VrnJe var ikke staat op endda, t1,
bankbog paa ca. 70 Kroner, tog Handlinger mod mig har været komites Arbeide.
Magistraten redskab. Of~rnererne s:rnl have som han selv fortalte, hadde dette
ucl Pe.ngene og drog med .disse korrekt og retskafne.
Gravdal forsynede den med en Paateg- faaet Ordre til at holde .sig pai:at, været ha men trybel Morgen. Efpaa Rangel til Kristiania. Sønnen den 9de >Jovember, 1912.
ning om, at eJter hans Mening er og der skal være tru~f~t omfat- ter en kort Præsentation hengav
har i.følge "Fremslwiclt" forlangt
Christian H. GrØnwold"
der ingen Bolignød i Byen. For- tende Forholdsregler til i Hast at han sig straks til en lyrisk-komisk
ham straffet, hvis han ikke h1Clen
Tromsø, 30te November.
Idag mandskabet besluttede imi,dlert,id kalde Manclskaberne under Kano- Betragtning over, hvor ondt det
en bestemt Prist erstatter Belø-1 awbnedes Tromsø Gasverk, som at. purre paa BolignØdk,omiteen, uerne, om noget :"kulde ske. Der var at bli gammel; han hadde
bet.
Iligger paa Hansjordnæs. Ingeniør hvis Fornurnd Magistraten er.
skal endog l~er i Byen være be- tænkt tænkt paa dette ofte, men
.
.
slaglagt hurbgooaaende Motorbaa- l·' .·
.
k
·
Provst i Nordre Gudbra.ndsda- Pihl· havde
mclbudt
kommunale
. Forsvarets
"
vai elet. ammet saa dsterkt
.
.
.
.
. Forfatteren Johan Hahnrast er
. de til
eventuelle Be- a uug
all~Sorter
f
Fabrrkerer
lens Provsti og Sogneprest til Sel OD" andre Autonteter til en enkel død, 46 Aar gammel. Hans taln.
.
. .
paa 1mm som ic1ag og netop er or
•
b
•
.
•
•
nyttelse. Srg saa 1kke, at vi ikke
el t h
l 1 :l
t f l
BTRÆRØR VANDRØR
J. A. Skjolden er urlnævnt til Aabmngsfest. Gasverket ser præg- ge JJæsekrec1s vil nu mmdes ham ·
.
· .
var e , . an rnc c e sove .or æn•
.
.
.
.
.
fdl!Yer med 1 den europæiske NerD
f t 1 h
f ·1
med Staaltraad rundt oo- Jernt"ll
f
V d
·
1
Sogneprest i Vaaler, leelig Perso- tig og solid nd og hilses med al- med Takncmnnelighed, skriver · "'... .
·
ge.
erpaa or a te an ·ø gen"
æg or an systemer.
.l
nelkapellan G. Stavnuro til Sogne- rninclelig Glm.de her.
Koncessio- "Verdens Gang." I en længere vøsitet.
de Morgenti~clragelse: "Da JenRyd dit LaFld for Trii.rotter. A nskaf en Monarch. Vi siilger aem.
prest i Dovre Prestegjæld og nen gjelder bare Gas til Kogning, Aarrække opnaaede han at faa
Akers Teglverk brændt. Forle- ta kom op 1riag med Kaffen, og
ren ene ..Jernbane,vognl~dning efter den anden. Ingen bedre Anbefa,
.
.
.
. .
.
.
.
. I
k ld " .
"
mg behoves. Spori: dm Nabo Mest paal!del!ge lste klas
St 1
Kaldskapellan til Lyngdal O. B. jikke Delysnmg.
sme Fortællmger fra Folkelivet <leu F.orm1ddag udbrØd der Jeg i c et samme s u e .fJelge
masklne i Handelen. Skriv eft~r Katalog og Priser. ses aa ·
udgit paa Omtveclts Forlag, og Bnmcl paa Akers Teglverk, som Haaret mit, fandt jeg de ':.Jrsh;
. VI er Engros-Agenter for Imperial Stumping Powder og kan gi
·
·
·
·
G
11
D
D1g Fabrikens Priser.
siden steg hans Læsekrecls Aar for ligr;cr ved 3'Iell1m1-Hovmd 1 Østre raa • aar.
n kan 1··:r1 r1·•t var
TACOMA IMPLEMENT & SEED
15th &. Commerce
Aar. Ungdommen satte især Pris Aker. Helen begyndte i en Træ- leit, Vig, jemten maatte .)eg graa- - - - - - - - - - - - - - - - · S t . , Tacoma, Wash.
paa hans Fortællinger "Hans hytte, som stod oppe paa Ovnen, te; jeg tænkte paa, at jeg var blit
Alle Kolonialhandlere anbefaler:
Mangfoldighecl," "Kjærliglrndens og som Arbeiderne har brugt til saa gammel; jeg kunde ikke enOlympic
Plitent Fhmr.
Seier,"
'Tore
Spillemand,'
"UngSpiseskur.
I
LØbet
av
ganske
gang
drikke
Kaffdaaren,
som
jeg
11
Olympfo Wheat Hearts, 4 Pund tor 250.
dom'' og ''Et Møne.'' Nu er han kort 'rid omspændte Flammerne ellers er saa glad i.
lDa Jenten
Olympic Pancake Ffom•, 4 Pund for 2f1c.
I
borte; men hans jevne Fortæl- hele den store gamle Bygning, var gaat igjen, for jeg ut av Scne.f Ta.come., W l'."1.
TEl.E PUGET SOUND FLOURING MILIÆ 00. Te.coma Wa~h.
lingskunst med den ham eiendom- hvis knustørre Materialer gav Il- gen og like bort til Pulten og
melige ægte folkelige Sprogtonc clen g'ocl Næring.
Da et Par skrev nogen Vers om "mit første
KVALITET
vil leve efter ham.
Ran var SprØiter, en fra Sinsen Politi sta- graa Haar.'' Jeg baaclo graat og
KVALITET
--llj
U
1r P1erce County, og
Sprogmand ·Og oversatte meget, tion og en fra Tonsen Pleiehjem, skrev, for jeg syntes, det var
l Byen Tacoma.
saaledes jØdiske Digte.
kom tilstede, var Teglverkets tungt dette. Jeg fik ikke Versene
Gaardbrug-er Ma,rtinus Muus i Skjæbrw allerede hesAglet.
Det fænligc, for jeg frØs, .saa jeg
Snaasen locl for nogen Tid siden neclbrændte til Grnnden, medens maattc putte mig ned i Sengen
$200,000.00.
Capital.
Er mere værd end Guld, det opholder LIVET.
falde Ytring om, at Ordfører Ro- det lykkeiles at redde l\faskinhu- igjen. ,Jeg strøk mig enclnn et
$460i000.00.
Oversln1d,
KVALITET
KVALITET
stad i Værdalen" havde modtaget set. Paa Teglverket boede et Par par Ganger i Ifoaret for at se,
l'rovision av V ærclalsb.rngets KjØ- Teglstensbi:~ndere og en J'iiekan.i- om der. var flere g. ra~ Haar, og
bere for aL faa Salget istand. Ord- 1 ker, som foI redclet endl av sit ela fik .1eg saa mange i Næven, at
Spa_re-Afdeli~g.
Ny Forsyning av
f:yirer Hostacl fik høre denne Yt- Jn.dho, medens Resten brænclte. jeg blev ga.nske fælen; men de
ring, og Hr. Mm1s har nu maattct Aktors Teglverk, som nu var i fuld var saa korte allesammen, og da
CHESTER THORNE, President,
indrykkc en Erklæring i flere Drift, eies a.v et Akticselskab. Det kom jeg· til at tænke paa, at jeg
ankommet til
A. F. ALBERTSON, Vice-President.~
Aviser om, at han ubetinget tilba- var leiet bort og clisp011eredes av hadde kjy.irt hjem fra Ullevold
EUGENE T. WILSON, Vice-President.
gekalcler Deskylcln:ingen og til- Hr. BjØrlrns. V crkct var assnre- in at med den blakke Gampen til
FREDERICK A. RrcE, Cashier,
fØier endog, at han fintlcr clen ret i Branclforsikringsselskabet Muns. Da ma,atte jeg le, og de1·Norsk Kolonialforretning.
Alle Slags norske Varer
DELBERT A. YOUNG, Asst. Cashier, ~
helt gruncllØs. Desuden har Muus "Norrland."
paa sov jeg like til nu. Ja irn
Telefon Main 9569
3522 McKinley Ave.
maattet gaa ind paa at betale en
"Dagsposten" tager sterkt til- kan Versene ligge eler saalænge."
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edicin
Netop modtaget, 2 Tønder .frisk Medicin-Tran direkte fra Norge. Nu er Tiden at begynde at tage denne Olje som en Modstand
mod Forkj·Ølelse og Tæring. Doktorerne siger at denne Olje er det
bedste Næring:smiddel for Tæringssyge Patienter, som.findes.
Norske Mediciner saasom Nafta, Hoffmans Draruber, Riga Balsaim, Grøn Olje o. s. v.
Recepter vor Spe<:iialitet.

lien'& Pharmacv

.

"

"
Faaes paa alle Stede:r

!

NOirdvesten, hvoI gode Cigarer sælges

·De er UNION CIGARER, fabrikeret av hvide Mennesker
for hvide Mennesker.

Tacoma Washington

Vi vil samtidig bekjendtgjc)re at
vi sælger alle Sæsonvarer til betydelig nedsatte Priser.

Visel!J & Ekberg

'

