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zosktsat ZTa No. les. 

zuw» Zidfe vaagnet og fad ps( 

.»».««.«.« ;-t-"«»Ucpa11·et scndte hinandei 
« kalt-: wagt-, hatvt artige. De 

xxksmvc BetsxejdctseIY tufmde Nag 
tm« uppgjort og aldrig opgjørlig 

sum-c i diese site Lille- 

.«« unmo laxsmcbe Vind og Band, oz 

tten sk1«etocbe, sont am en haari 
and 11:I·:.«de den. 

Wer dursdrede mod Vindusruden 

set pas-.- oet Binden, sont nu stabedi 
paa en ny Mauer. Eller det var vel 

»Hu-even sit-ist fra enaf de terre, halt 
uaede PUC- 
wnd og Kone sent-te paa en Gang 
»Man Vlik hen mod Ruden, saa 
ces Oknene igjen med samme dpsige, 

Irmtc Hab. « 

set dunbrede igien. Der lsd Iom et 

l- 

UHoad Fa’en er det? brummede 

HNatsuankn 
«’»sa’e1«, Sau-, lad ncig komme iud, 

et straks. 
cu-; Natmand lpftedc Dissens Krog 
atte siu Haand paa Klinkefaldet. 
lieu kom farende ind, faa forpjusket, 
ndeci lange Nakkefletning var oplvst 
ang bredt ned ad Ryggen· Hun var 
sendc red, ogSoeddraaber ritzlede 

d Bande og Kinder. 
« 

Hauer efter mig, hast er eith- 
! 

tdse blev sibdende ubevcrgelig. Men 

Natmaitdtog sig tungt hen over 

.m, rejste sig langfomt, alt mens» 
kjælven gik gjennem hanc- Kropj 

bradhan ud i hoj Grad som et 

,gikl)cn mod Ellen, tog hende 
goarsomt paa det udslagnc Haar 

de: gTner det eneste, jeg rigtig hat 
mig onl· Og her (l)an hug i 

et) og her skal S— l— mig ingen 
dig Formel-. 
n toftcde Lyfesiagen og truede med 
en mod Sidse, sont om hatt vilde 
en i Hut-ehrt paa heade, hois hun 
eat sige noget. Men Sidse sagde 
oget, huu bajede Hovedet og blev 
de ubcoasgclig. 
isNatmand stod dg deckkcde med 
ncoucr siuDatter, uden at tut-de 
ende. 
r jeg er saadant et Soin,« tænkte 
»og jeg er ikke vardigen til at be- 
endea Klæder og Aasyu.« H» 
n et lille Stank af Trost, do. hm 
dig havde formet denne prckkmatk 
«tid«ligeFMfe, VISU lidt riet-d over 
sonet med sig selv« 
bundrede paa Deren myadig be- 

k- Jclls Natmavd Mte en Kom- 
« spm hkm Watte lystre. Han 
is ogsaa Heimon i si« Tiv og 
faaet Diäejplin banket ind. 

Vl. 

par ikke stort mete end en halv 
Gang fra Herrcgaardeu til Nut- 

huset. Men for Ellen hqide det 
vceretsaa langt sum i Dag, og 
gaaet Höfjcegermtster Rosenfeld 
»Natmaudens 7»-g« « 

vildeitke hage hende prisgioet 
nmerherre L eh»zdokss· Da hatt 
dkheswki Hat-en, var han endnus 
Pssvlkk«.kingett af den lette, men 

Wy- Champagnerus fra Mit-da- 
H««lot var der humane, halv br u- 

.siinkter appe i häut. 
Pigenlpb, gav han sig til at iabe 

hende. Men hans Tyugde minde- 
c o’m, at hans Tid fom Wahl-lebte 
srbi, og mcd Tyngdefølclsen meldte 
iftensig ogsaa. Da hatt kam ud 
den sandige, stormpistede, flade 
lette, hen over hvilken Stormen 
desig af Hjertens Lyst, faa blas- 
et hedefte af Vinbegejstringen bott, 
ofjagermester Rosenfeld stammede 
tr, athan havde bäaret sig saadan 
Hanssprste Folclse var, at heilt 
vende om og var lige ved at gjtrt 
DulystcMaanen paa en Gang 

etgule Sand, og et taugt Stykkt 
"S M han Ellen labe, Binde-« 

Sfoendehendes Klædcr og heudek 
stagre vildt. Han tcenkte: 
Der reader hun, stakkels Tos- 

«- jtg kannaa heade. Hun san 
vkkets godt ud. Lehnsdorff -- hU 
M gon en saa vernunelig. N1 
T hun hjcm til Faderen —- og ti 

Ei Sidse! Ja hun var, Skam og 
nPEU Pigc .. og nu! Dct er dog 
dsægkigh saa denne Verden er full 
«kk·1sct. Man kan aldrig faa Lo! 
HEXE et ordentlig Menneske, ox 
llH;1«1sc1cttit saa gjerue vare det 
«·OSIM Fandetts, at Meintesten 
m——at— de ikke er skabt 

m anden Mande. Jeg kan ikk 

Vcksak jkg er fkabt, sont jcg e 
are vi allesammen var —- UO 

klderledegs. 
Il» tm Natcnandshuscts Bindu ski« 
angt hen ad Saudet. vajckgek 
Mitaa i Astaaneskinnet Der-U Wb 

Illen var altsaa tyet hie-Ut- 

— 

Sknlde han vende ani? Han syntess, 
det var siovt. Han haode Last til at se 
den lille Ellen en Gang endnn, vg saa 

. fMde han, dct handle han indvendig 
k!paa, viere stikkelig iniod hende. Lg den 
: spkthakkdk Sidch hendes Stedinodet—— 

Hm, hende haodc han rigtignok ladet 
»- gaa sor Lnd ag koldtVand, inaasle sordi 

hnn ikle havde været saa ,,uheldig«, som 
W Umnge kiptme Piger paa Gebiet. 

HM Vde sig under Vægten as Nag 
Og Sclvsaragt. Det var godt, at Lehns- 
dvkss ikke M her vg knnde lase, hoad 
der gik ssr sig ined han« sar saa havde 
han da grint hani væmmeligt nd. 

Mkd et spcte han en Bescntning win- 
ge sig srem i ham. Den sorknede sig 
ikke, eller han vilde ikke sorlne den. 
Men resolut bot-ede- han sig gjennem 
Storin og Sandsoghen til den lille Hytte 
og dnndrede paa dens DIE Den btkp 
aabnet. 

Jens Natinand basede sig dybt i stnin 
Forbavselse. Ellen gav et lille Hain 
im sig og klainrede sig til Fadet·en. 
Sidse samlede sine Kinder om sig, reiste 
sig, siod og skjteloede soin et Espelav.l 
Der kom ogsaa en Slags Samvittighed 
op i hende i Faun as en keastlas Har- 
nie. 

Hosjægercnesteken var lige san qulcgku 
sont Hyttens Falk. Men han paatog 
sig den myndigste Mine, han kunde op- 

idrin-, rammedesig, snss nd i den ilde- 
«lngtendc Atmosseere, tog en Cigar nd 
as sit Futteral, tandte den eg tog Posi- 
tien nted Haanden stattet Inod Botdpla2 
den, 

—- Her ser scelt nd, sagde Hosso,gek- 
niesteren. 

Sidse saa tradsig-srael«t paa ham qg 
sngde: 

—- Ja, jeg havde det inegesk hehr-, da 
seg var Malkepige paa Ra««,ushpj fok ki 
Aar siden. .. 

Hofjægkkmestkkm Ums-e lade, som det 
var nnder hand VatdiaMd « hype, thd 
hUU sting Vg at se h'.·n til hendc. Det 
var godt soe sannne Vækdigh·d, at hun 
Mk runde fe- Mkndes Neplik skar hain 
igsenneln sons- en Kuh-sod« 

—- DU dkikke r, Jens, sagde han. 
—3»V«- ck Mai«l’edckne, He. Hofh- 

gekmkitclz suarede Natinanden, mens- 

hM Mkkkdc Nakken og holdt sin Datter 
fast. i Hub.iiden. Hnn stod ogsaa ned 
Ldk fig. Hendesz ene Fod bevceZIede sig 
leig skem og tilbage paa Stengnloet, 
scka Satalen stadig skneede sagte paa San 
det— "Lysskjæret samlede sig am hendes 
blondeHovedmeddetløste Haar. Og 
Ud fra al denne Haaemasse skinnede det 
lill-.-, kjanne Ansigt med de store sor- 
skk cennnede Osm. Hosjcegermesteren, som 
elleks ikke var steckst begavet med Kunst- 
hins, kam til at tænke paa Helgenindek, 
hanhavde set paa gainle, gamle Bille- 

»derthalien, eller hvok det var. Det 
knnde han ins huskr. 

— Jens —- — dn — — tror du, du 
knnde blive ordentlig, hvis du sit Stau- 
ladertjenestea i Sanderskoven2 sagde 
Hosjæszetmsterem 

Jeug saldt paa Kna. Ellen slap ikke 

hans Haand. Sidse grad. Strengt 
otiuanende sagde han: 

— Men J bliver sniidt ud igjen, hvis 
J dritter-. 

Jens lastede tre Fingre og Ojnene 
mod Listen 

Hosjcegermesteren sit mere ag Seh-sa- 
lelsei Retning as det sarsynsagti e.· 

—Det er edst, Ellen leerer etc-ki, 
sagde gan, og konnner nd. En Pige 
har go t as at komme langt bort fra 
Hjeininet —- og —- og blive mere selts- 
stasndig. Jeg stal serge sor, at du kom- 
mer til min Svager paa Tjørnelnnd ov- 

re paa Fyen. Dette Raderi i denne 
Natniandshytte vil jeg ikkc vide mere as» 
her paa mit Gods. ; 

Han gik under alnundelig Bestyrtelse 
og Glcede —- uden at sige Farvei. ! 

Han var i godtHuinør, da han kam 
nd iBlæsten, og han reflekteeede omtrent 

saalunde: 
— Bare nagen knnde forslaa denne 

herre Ver-dem For det var s’gu dog 
egenlig ikke Meningen, at jeg vilde gw- 
re, sont jeg hat gsort. Men havde den 
Tasz ikke set saa angst nd nede i Haven, 
og havde jeg ikke von-et gal over, at 

Lehnsdorss oilde have sat i l)ende,« vg· 
havde jeg selo ikke sorst villct haue. satt 
hende, ög var je ikke kommen nd i den- 
ne Fandens Blas, som har glatt nng 
saa tain ——— ia saa —— saa haode Jena 
Natniand og Kjællingen knnnet ligge og 
svine i det, sont de selo vilde — og saa 
— ja san bliver jeg dog ikte aiiderledes, 

i end jeg spt hat været. Ja, jeg sorstaar 
[ det ikke. Egenlig er det til at blive Lgal 

over. Menneskene, de er ligesoni Bind 
« 

og Vejr er til. 

—- Naa, sagde Kainmerheercn, sont 
Hosicegeemesteren trasi RagekabinettcL 
— Du lover en noget, sont du ikke hol- 
der. Men vil dn saa en anden« Gang 
nævne, hoad dn sorbeholder dig selv og 
ikke under dine Venner. 

» 

Hosjcegermesteren sarsagte at le lnstigt. 
Hat-de han fortalt sin Ven Kammer-her- 
ren, hvorledes han havde baaret sig ad, 
var han sikkek paa ikke at have saact 
Fred sor hang Stikpiller.» Men nn var 

det hain en lille Tilsredszttcllelse, at han 
« 

havde narret Kainmerhereen, der-one saa 
« 

langt klogere og knndskabisrtgeec kenn-o- 
- gene. 
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S. Schandtatle 

Den rede Husa r. 

J den lane Bondestne herstede en nhyg 
gelinTanghed; tun nn og da nntydede 
et halvtvalt Stil-, at levende Vtesener 
aetndede og led bag disfe Mitre; Lyfet 
var tttetten nedbrasndt i Steigt-in og tun 
naar den hendsende Teroeild paa Arn e- 

stedet for et Ojeblit blitsfede ioejt·et, saa 
man Omridiede af en tvindelig Stittek 
se, det« sad liajet over en Vngge, nicdenss 
de blege Trat og sorgte-die Ojnc nidne: 
de otn den Sorg, der hnsedesz i den nnge 
Moder-J Vt«yst. Hnn hanede for et Ofe- 
blik sit Hemd, tigefom hnn vilde iette 
den Bykde, der tyngede hende til Jor- 
den, og lod detmatte Blit speeve otn i 
det lille Rum; at! endnn for saa tott 
Tid siden hendeg Helligdtnn, hvor Feed 
og stille Gliede hat-de opslaaet sit Tem- 
pel, nn tun en Rnin af funnden Heilig- 
hed. Og niedenö hcndes Blit saaledes 

Igled hen ever de forstjellige Gjenfiande, 
Vereliet rnnunede, gled samtidig den 
spUUime tyttelige Tid hen for hended in- 
bke Blit og tnalede nted lyic dejlige Far- i 
vck ijærlighedens Morgenwde, en elstet ’ 

Pia-id, et venligt Hjetn og alHuoslivets 
Lntsalighed; det nat, sont disie Tanter 
for et Ofeblit opvartnede hendes Jndre 
og asspejle de iig i Djets fugtige Glas-ds, 
tnen tun et szeblitz thi den npgnc Vik- 
telighed nat altfar tatende i hendeg Om- 
givelser, tiil at Erindringens Balsam 
tnnde lage de bindende Hiertesaae; tncd 
et nyt Udb end af Halten tastede httn sig 
fortvivlet t ted over sit Bat-nd Vngge og 
stennedez ,,Bartnhjertigc Gnd, lad ntig 
idetntindster bcholde mit Bakn l « 

— »Dog, 
itte min, tnen din Vilje,« tilfsjede en 

dyb Stein .tne bag hende, og Pia-sten, det- 
ubetnarte t var traadt ind, lagdc Mistg- 
nende sin Haand paa den Lillect Hin-ed 
,,J her, vor Fa’ei«,« ndbwd Ellen Ma- 
ria for-n adret, »og det saa sent paa Af- 
tenen?« — ,,Og hvor stnlde jeg hellen- 
være end her, hoor Stjgdonh ja tnaaste 
Død er tilhttfe?« spurgte den fromme 
Mand. »Død, Dødi« klagede Ellen, 
,,vo1«fja’er troer altfaa, at Init Bat-n 
ital d set« »Ja lille Ellen, jeg troer 

det, sig det er tnin Pligt sont Sirt-leier- 
ger at sige Dig det, for at Du i Ydmyg 
had kan bei-je Dig under Gnds vceldige 
Haand.« »Mit Varn ital doe,« klage- 
de Ellen, med denne hiertestjekrende 
Smerte, tnod hoilken Verden intet tjen- 
det, —- ,,ferst git min Mund fra mig i 

Kampen for Fadrelandet, saa bmd Fjen 
den herind og bortrsvede tnig Att, ende- 
lig kam den smitsomme Sygdom med 
dem, og denne vil detebe mit Bat-n, det 

Eneste der er levnet mig; — og det alt- 

satnmen for Krisens Styldl — Er det 
sandt, vor Fa’er, at Krisen er Gnds 
Straf over de fyndigc Menneiter, der 
foretrætte Verdens Glceder for deres 

Saligheds Sag?" »Den Almeegtige hat« 
mange Maader, hvorpaa han talder det 
forvildede Faar til sin Flot; det totmnee 
tun an paa, otn vi forstaae denne Kal- 
delsc vg villig følge, da tan fer den dy- 
beste Elendighed blive til Hiertets stille 
Fred og Salighed. Derfor tnaa Du 
itte klage, tnen lide i Ydtnyghed, thi 
Herren gan, Herren tsg, og Herrens 
Navn være lovet!« — ,,Amen!« lød en 

blød og bevceget Stemme fea Deren; 
Begge saae fornndkede drehen, og i sam- 
me Nu fspj Ellen Maria i sin Mands 

»Arme. 
,,Jens,Du herl« hultede hun, ,,tnidt 

"i min dybeste Neid, sender Hitnlen Dig 
til min Frelfe.« »At Ellen,« tog Jeng 
til Orde, »det er fergelige Otnstændig- 
heim-, under hvilte oi atter mede,« nten 

tned Guds Hjcelp tan vel endnnAlt blive 

Egodt.« ,,Det tan det, tnin Sinn-« til- 

sfejede Presten, naar vi tun aldkig op- 

EgiveHuabeh men fom trofaste Stett-g- 
mænd blive paa vor Post, og idelig paa- 

ge og bede.« —- Blddet foer Jens til 

Hovedet ved disse Ord, vg han fpurgte 
med stjæloende Stetnme: »Siger vor 

Fa’cr dette til mig, for at straffe tnig?« 
»Har Dn forladt din Post Jene-il« — 

( a« !« « 

»Hvorledes!« spurgtc baadc Prasten 
og Ellen Maria paa en Gang. 

»Jeg need, at jeg hat« forsyndet tnig 
snart,«« vedbleo Jens, ,,tnen jeg tunde 
itte lade det varez i 9 Maaneder hat-de 
jeg itte feet min Kone og mit Bam, me- 

gen Nod og Clendighed hat-de jeg dejet, 
og mere end eengang havde Dsden mitt- 

det mig otn sin Neuhed, da kom mit Ne- 

gitnentiaftes paa Post histovre, hvor 
Vagtilden brwnder, jeg sit den ydekste 
Post, og da jeg nn itod der, tnn saa 
tot-i fra mit Hieni, min Kone tig ntit 

Bat-n, greb en magtig Langsel tnig efter 
at see dein; jeg sit-ed længe intod den 

syndige Syst, at tot-lade min Post, tnen 

tilsidst tunde jeg itte ltengeke, jeg bad 

Gud Fadee tilgive mig, bad ham selv at 

holde Vagt, tnedens jeg satte tnin Kone 

og Baru, stjnlte ntit Gevcer i en Gruft 
og ilede afsted.«« »Og need Du, hvad 
Du har giort?« spurgte Præsten. »Ja, 
jeg hats svigtet min Ed.« ,,Og veed Du, 
hvad Straflen er?« ,,Døden,« mumlede 

Jens, tned et sty Sideblit til sin Hufttstn 

»Da sei-alt dette vilde Du ndstette 
Dig, biet for et dvale her nagte Hie- 
dlikke.« 

»Jet, jcg uilde vuoe endnn incre, blot 

for at see min Kone og mit Bat-n! Men 

J, vor Fa’et·, sordønnncr mig, ag jeg 
veed det so seit-, seg cr en stor Schnan 
»Nei, jeg fordpimnek dig itke,niinS-n,« 
ndbrpd dcn væi«digc Mund med Banne, 
»Und ei« lisasiligheM hansForsyn vil de 
skjamne Tig og spie Dig tilbage til din 

Post,derfot« gaaer scg nn, atDn nogleOse 
dlilke kan vasre ene Ined disic6·tlkede, Inen 

husk oel,knn noglecseblitte, san maaDn 
ikke seiste dit For-syst langen-, men user- 
tsvet ilc dcrhen, hvor dine Pligter kal- 
dcr Dig.« »Fai·vel, vor Fa’er, og tal 

fordetO1·d, jeg stal ikle gletnnie det; 
Tal sor det De imellem bessgek min 

Ellen. giver Gnd on bedte Dage, skal 
ingen as oc sorglcmme det.« ,,See her,« 
tilspjede Prasten, »tag denne Medicin, 
som jeg selv idag hat« hentet i Bnen, det 
skalveere et virksomt Middel nwd den 

J sorscerdelige Smitsot, der hjetnssger voi- 

arme By, giv Barnet ti Draader dems, 
salder det da i en dyd Sein-, vil det 

inivrgcn met-e nden Fore; —- men glem 
ikke, at der knn ci« lidet Hund« Her- 
Ined sscknede den fromme Mund AS- es- 
ter seist at have lnsthlsignelse over 

dem Alle. 

»Saa voit Varn ei« meget sygt, El- 
len?« 

»Ja der er intet Hand om dcw Lin« 
,,Saa sen-sag de Draaber, vor Fa’ei 

ganDig,« bad Jena sagtmodig, »unm- 
ske nil dct l)jcrlpe·« 

Ellen gav Bat-let Di«aabcrne, niedeng 
Jena Incd nbeskrivelig Dnihed betkagtede 
sit Bank ,,Mcn er Du ille snlten 
Jens3,« spurgte Ellen, da hun atter hav- 
de lagt det syge Bank tilrettci Vuggen, 
—en Skorpe Ost og lidt Mail, trok 

jeg nol« at Tydskerne hat« levnet.« 

,,Nej tak, Ellen, jeg skal ikkc spise, 
men sig mig, hvordan gaar det nied dcn 

brogede Ko, nn hat« hnn vcl kwloet?« 
»Tydskcrne have taget shende sci- 

lerngst!« 
,,Og den gamle Hoppe?« 
,,Gao en Markt-tend» mig O Rdl. 

for; da han formodentlig havde taget 
den alligevel, saa tog jeg Pengene, —- 

og grad sor den gamle Lise.« 
,,Men Trosast da,« vedblev Jene-, 

»hvor er han henne?« »Han hat de ta- 

get tilligemed alt det andet,«« sukkede 
Ellen.« 

,,OgsaaT1-osast,« hviskede Jens sinkt- 
telig, ,,jeg holdt dog saameget as det 

Dyr.« 
»Ja Alt hat- dc bekøvet os, Jens, og 

aldrig mcre lan vi saa Hus og Hjem." 
,,Tal ikke saalech, Ellen; Gad, der 

hidindtil hat sparet mit Lin og mine 
Lemmer, vil ogsaa sremdeles være mig 
naadig; naar jeg saa engang igjen kom- 
mer hjcm til Dig, san begynder jeg sor- 
fra ian trostigt Mad og slal ved din 

Pia-lo, Ellen, not vinde tilbage, hvad 
oi nn hanc tabt.« 

Saaledes henglcd Tiden sor de to, der 

glenite alt oinkring fig, for at nyde nag- 
le Øjeblikkes Salighed i hinandens Sel- 
skabz sorgiævesslog den gamle Born- 
holmer sit alvorlige Tit, Tak; sorng- 
ves hylede Csteraarsstormen ide bladl-- 
se Trceer; for de To vare Timerne Mi- 
nutter, soin ingen Advaesel sokkortede, 
intet advarende Ord sorllyrrede. De 
havde glemtAlt: Fortidslykle, Nutidss 
sorg, Fremtidshaa b, sor at leve og nan- 

de i hinandens Selskab. Plndselig lad 
et stingrende Kavalerisignal i der-es uniid 
delbare Nirrhedz som ramtc af en elek- 

trisk Gnist for de begge op. 
»Ist-senden er her,« stammede Jens 

blegnende, ,,sindcr de mig, er jeg for- 
tabtl« 

»Skynd Dig, stand Digl« udbrsd 
Ellen, ,,l)ek ud as Vinduet over til Sko- 
ven, er Du søtsi der, kommer Du nok 
til Bakkei«ne, og Du er da frelst;« hnn 
nærtnedc sig Vindnet for at lage Haspen 
af men tnmlcde idet sannne tilbage med 
et Rædsclciskeig. ,,.Hvad er der, Ellen, er 

Du syg, men saa soar dog«t« Ellen pe- 
gede nd i den merke Nat og innmlede: 

,,De tade Husarer.« En Gasen soer 
igjennem Jens; den modige destemtc 
Karl, der ncd Dybbel hat-de trodset en 

hecl Regn as Granater, der altid med 

Hjertens Lyst gik soran, hvok Fjendetne 
vare tykkest, bleo hel nnderlig om Hier- 
tet ved at vide si-; ene intellem ,,de rede 
Husarcr« —Jndernc6 Skræk og Rad- 
sel, dctte srygtelige Korps, hoor Di- 
sciplinenH Baand vare slappede, hin-ei 
enhver rsvedc og plyndrcde paa essen 
Haand, ja sont cndogsaa havde gjort sig 
skyldig i ligesketn Moi«dbkand. »Jeg 
maa bot-t, Ellen, her er ingen Tid at 

spilde; Gnd Fadek være Ined Dig." 
Du man ikke gaae, Jens,« hultede den 

stakkels Moder, »jeg blivet da ene med 
de skygtelige rede Husarer, de ville 

mishandle, ja maaske vanære mig.« 
»Dig,« raabte Jeng og hans rolige li- 

denskadlpse Ansigt antog en trnende Be- 
stenithed —- ,,nej aldrig!« (Forts.) 

; —F1«ank Iams,—— 
Heftcndfalg og Fodcrstald. 

: du ndsagte grabetedc (’ly(l», Nunnan og sltirn.l«’singlte, kahesie, dreeglige 
Fall-away Kimehesie samt alle Stang Helle til lnvesle Pullen 

Enhoer Heft stelan paa bens egen Mel·itel«. Rigei 
lig Henstand give-d ijltem 

chtc kjovcs og lalges til enhvek Illi. 
Im kan lwlgc en ckntm Nr. l Heft ina blllig lont et Keil san kisbes bot andre, 

totdl im Maler jagen Leu-, kjpbcr for Kontant og oder ikte hole Jndksmmliee til 
Mantel-M da jcg beholder nnne egne Nomz Rom ou del-g Inla, og der bllveelntet 
chesn for en »lnna1"e Mal-. 

Heile fedes ou pleies til Dagss ellek quprlfeL 
Innan mass an sann Mun, 

se. kaut. Komm-. 

GodtkjøU Godtkjøb! GodtkiøU 
»si« VII-Wä- BEIDE-M- 

Mn del velbekjendte Lstkne-leIathek l St. PanlJ 

Ren fardlgblandet Maling 
tevalitetcn at vor Malmg for Hase oa Lea-merk gaeanteeed at ver-re llqelu III 

sont Vlulnndt og Lljc. M givee bedre Manna tot Penaene end nvget andet Firma sie-. 
Vt lusniice dcnnc Lsandhcd Incl- voI fwedlgblandcde lldllnc Maling, der glvei lntel Ielm 

l hde Jttvaliut annual-. Spuk Ebers Vemninger ved at male dem, det er at spare Pensr. 
Ulle oa cl Nequ oq vi vil nile Um hvol det lanner lla at kjtbe 

StuesDekomtioner. 
llk dct nndgnaet Mich O ptstcetkiosnlled, at von Mengevapik ee billigere end up- 

gensindc tllforne M nndeligt lldoalg ai Stubenkammer og Alter til laoe Peller. Dei 
betaler ilg virkklig ikke at lade Ebers Hjetn have et forialdent lldleende, num- noglestm 
Tollen-o anbragt i stkusagcpaple, klebt ai Wllspu Bist-O» lornmar at nlbre Ebers Stuer 

»in-tu- og tiltalende. 
! Vokt Lager as Mevikatnentck, Vogt-r og «llatentmedicinek er fremde-les stimmenle 
! Mel-flammen Medikmuenter. 

fem- lanvrl Mcnncikct sont Don-L Vi ausser det bekjendt, at eene nlokislstede 
Mediclnlloljcrck vor Spec-lalltest Liege-nd Fokskrlitec iaavelsoln Familieeeceptek ndiskes 
najagtig naa enhvek Ild af ngneL For Dtllkesttssælgee ol en starke Pakke »l«kondltlon 
Bomben-« for Ebers Heile end and1«e«s«’lirsnaer i St. Pant. 

EIN Danfk taleo, og vor Anstellung anbelalea det asrede danste Publikum- J 
lan altld spare Prnge ved at handle med 

Wilfon Bros» St. Paul. Rebe. 

DaunebrtøjzW 
Piafkiw og PogiItIdfalg 

anhcmlcr sit lldvalg af 

»Pl()uge, Harver, 
Check Rowers, Corn Planters, 

Hæriver, Bindegarn, 
Champion seeders, 

Nil at iaIttk paa VognmJ 
Staa- og Høslemaskinek im Fannvogne samt 

den verdengbermnte »Buc(eyc« Fabrik aabne og lukkede Mehrwequ 
hours-s iaslgco til megct lavk Ptiiek, da vor Leveoel ikke uveluktende besioattstislse 

Maskme1«. men vc dkiuet Smede pp NcparatiousiVartksted i Forbinbelie limited. 
cis-« tskcparatiou af Vogne og Mai nmi ndspms paa tort Tib. 

Win. d. Tor-um« 

M. S j ø h o tm- 
-2-:DRUGGIST oG ApoTHEKER,k-.s 

—- Forlmmllor as — 

Lrtsgemidkcy Medic-incr. lcocvikaliuy l’atovtmo(1iclnor, Muling, Durst-Stoffen 

HGIGÄRER ÄF BEDSTB KVÄUTBTK 
EI« Lcrgercceptcr udwldes omhyggeligt paa enhoet Time i ngnen 

M. Sjøhotm, Damitwa Nebr. 

IL Hausen. k. Bbbosoth 

HÄNSEN Fz EBBESON 
»k- Handlende used »I- 

Bibl MAka 
Opdyrkede Farmehcr i Howard County, til forfkjellise Prifet 

og BetalingssVilkuar. 
Fnrmc mer ved JernbauesByet samt med Skov og Band paa; 

disfc Ejendommc egne sig fortriuligt for faavel Kreatnkavl los 
Agetdytkning. 

Uopdyrket Land i Cheyenne Co» Nebraska. Vil bytte for au- 

den Ejendom kller for Handelsvater. 
Bylotter i Daunebrog, St. Paul, Minden oft-. 
Whvck Forcsppkgsel befvares vrompt og beredvilligt. 

JJMZFZKZ O« EYJZMFMA : 
Daimebwq, Naht-. 


