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k , I IIIIItidiII, at der efiermin 

IIII Ifkc inndc lIkgIIeII hcnde 
» IsII IIOI VIIInIIinghed tIUaIt, I 
II. ciIIiiIIIIkc oIIecIihobI kke vors 

I IIlIIIIIt TiIIcrlIse var hunl 
lIIIIIIdeIe end hun for-» 

«’I 
III 

IIWIl 

IIIiI oIIicIeIIt ire Uger, ihviiken 
Wz IIIIVIII Fin Lind og hendcs 
m-IIII Wange, inden Ieg attec 

IIII Inin Ven. J Brevei var 

«k «-;I RInIicIIIinII paa en betydc- 
IpIII IIII lIIIIIbe at basve for IIt 

IIIIIIIIIIInc for den komnIcnch 
IIIIi IIiIkI ncnIlig ikke have, at 

I- iIIiIIIIiI blinc boIndc, hvor 
IIIII beikIIrItiIIIs IIII Ined nogen 

IIIIII Ifnldr nok IIIIIIe for hcndeg 
» FIIfIII IIIunIIdchs lIIIn InigI IIII1. « IIIiIIlIrd til hcnde i en an- 

I III Born oII nmblne den fiII 
IIIIsn sIIuIsIIIn IIIIII hnn ikke III 
iIsIIs ,«IIIII·III-I· for sin Konc eile-II 
III an i dII irnunciig forth 

IIIIII IsIIIIIIIIdc nIiII inIidlIItid 

IIIpnIrI IdiIIItI ikkc III tIIle NoIIIsIE 
IIIuncI .sIIIsII·iI, for Lejlighedcn 
DIII, IIIII lIIIn kIIIIdI flyiie iIIdi 

InI Tag. 
VlgiiItancc III cn gannnel Dame-, 
iIiII Iidt i Familie nied, sit jIII 

:·I-IIIIII)I·de1I1dI-chet oginobletet, 
II IIjk Icg en Eftcrmiddag hen til I 

dIoI III nIeddIslc heade, IIt hun,’ 
II Imsfchs det, kunde flytte ind i 

IIcni i Store K»IIgensgadr. Da 
III Toren, var den aflaaset, og 
dIIIoI IIIIII op hog Frn Strom, 

dir denke pIIa Trappen. 
dIIII, HI. Lange ! « fong den ung- 

IIII IiiIlIs — lIIiIi var IIcppe 135 

nnd II indtagcndc Einil »Ma- 
III uIsIIIIszI Iillmgc l)uI-It,. Iebiik, l 

iIki IsI lIInuc iII1BIItik; nicns 

.’I0IIII·:i, oIn Te IIil lukke Tun 

·IIIII«I·I1I;I« 
« 

-.«I III11IIII sich IIII knkkclurI 

III-inc. III-I, ocd Tc l)II-.Id, Frni 
I·I-II·I IIIImIIIIcr jeg at imde in- i 

L«I··.:I, Inn Lc vii tilladc nIigI 
«"1is-D Z« 

1IiIIIj·:II·I-.I·, Inn IIIII artig, IHI 
« IImIIDI lemI, oII start sIId ch; i 

Hunde-J iIIIggcligc Vorn-Um 
'I·-II-oIIIItIcIliIIvi-J nhyrc ovcrmskct, 
iIIIIIIiIc hcnde, hvorfor Icg var 

I. ? 
cI Hist ikkc glad ord, at nIiIs Wen-I 

IInI i iIIII lIInII Tid hat vasret inini 
iIII ikkc IIt siIIc IninIneste Lin-i 

itIII IIIIiie IIIII langt boI«t· Huni 
IIIinsie vist paa at flytt.e,, incn Ver- : 

iIIrInIliII opgivet sin Fordring um« 

IIe IIf Leim, og vi Imr Bcgge 
er, IIt hun knnde blive. Og 
IIIII hIIn overhooedet tejfe iaasI 

O
 

t er hendes Mands 11dtrykkelige, 
gende.« 
n nom· hun nu puskct at blive?« 
Futen. 

lighedcn er, sont sagt, allerede i» 
nde Orden,« fvarede jeg med et 

srmrt 
er vix-kclig cn altfor samvittigc 

w .8ioi11mi5sionce1·,« sagde hun med 

n«ydslse, der klasdte hende godt. 
n Te Lan jo besoge hcnbc saa oftc 

i umse,« bemerkst-de jeg. 
men det er dog ikke Noget imod 

Läge Eantliv,« soc-rede hun. 
ismnmc gif Toren op, og Fru Sind 
n We Son vcd Htmndcn tmadtc 
Hun bleo tnrget glad vcd at sc 
Wl sslvfølgclig endnu met-c over- 

ued Alt, hvad jcg forfolte heade. 
M st Brei-et scr, at nein Mand 

faa meget, at jeg fkal flylte, vil 
«na sage herfra imorgen den Dag, « 

lWI; »me» hvor jeg alligevel er 

et over at skullc stilles fra Dig, 
fom jeg skylder saa uendelig 

Og Ined disfe Okd greb hun 
kbkggc sitt Venindes Hemden 
foreflog nu, at vi i Forening 

kjvke hen og se Freiens nye Hieni, 
til vare begge Dametne meget pil- 
lmilket for Fru Stroms Bei-kom- 
voldte mig en ikke ringe Glckde, 

S oil ikke skjule fdr Laserem at 

Wge Ente ved sin Hiertensgodhed 
dvanligc Damtelse havde gjort et 

UF paa mig, som ingen skvinde spr, 
leg ikke havdc set hendö smukkere 

elskcliqcre end den Dag. Derpaa 
chg en Drosche og snart vare vi i 
S We Lejlighed. Min Ven Lind 
M Gang foræret mig sit Portmt 
te havbe jeg hangt under Spejlkt den lille Sofa i Dagligstuen, men 

Wde Fruen set bet, for hun, gan- 
k If sig seh-, siyngede sine Arme 

ZU Hals vg, til ikke mindre Oper- 
Ye M Fru Sie-m end for mig, de U Kys paa mine Leben 

,,Tol, o, Tat, bedfte Or. LangeNi 
raubte hun, idet hun flof hen til Villedet,s 
WS d« de Of Vivggen og those-de detk 
atter og attei-. »Se, min fode Erit,« 
dette er Villedet of Tin Feder. «.Ooor 
lykkklltl hat« Te bog ikte gfort mig, Hut 
Linng feg efede itke engong et Vortrikt 
af min Mund!« « 

Ta lldbrndet nf hendeo Folelfck — 

FW Lind var, foxn man not lmr bemietk 
ket, of en temmelig heftig Natur .- 

havdk Mit flft Mit-L bcftm Tmnmie 
Nilighedeih men dn de ndtiilte dereg 
Fornndring over den Jndfigt, hvpkmkd 
Alt var ordnet, nmatte feg natnrligvig 
henoite til min Slægtning, hucm dem- 
skyldtes. Derefter fnlgte jeg Tomerne 
tilbage til Frn Stroms Hieni, hopk jkg 
fpifte til Aften, niedeno det bleo aftalt, 
at Fru Lind slnlde finite nieste Dag, 
huillet hnn merk-de en heftig Lasngfcl 
efter, sagten-J for fin Mandel Elend, 
fkjondt det gjorde hendc ondt at stille-z 
fra sin Veninde. 

J Lobet of Aftenen blev jeg et Par 
Gange ene ined fern Strom, og vi talede 
da stimmen oin Fern Lind og l)eiide«:)» 
Mand. 

»Der hat« vel fngteng met-et Fejl part 
begge Sidei«,« beimerkedehnn, ,,men en 

nnderlig, ja ligefrem hieglig Munde er 

det dog, den gode Or. Lind opforer fig 
paa. Han feiger ganer vift nu rigelig 
for hende, nien det er ikke hang Skyld, 
at hun ilte er goaet tilgt-unde· Og faa 
fender han hende ikte et Par Ord, ja 
omtalcr ikke engang fin Sen i sit Brev 
til Dein eller beder Dein hilfe hende, og 
hnn fynes alligevel at eler ham faa heft, 
at hnn endog kunde odfle lidt af sinf 
Kfasrlighed poa Dem, nden derfor atf 
blive fattigere.« 

,Lind hat« fine ftore Sei-heder,« fou- 
redc jeg, idet feg indrommede Sondheden 
of hendes Bemeerkning; »men hans Kone 
tfender disfse og bryder fig ikte derom.« 

,,Jtnidlertid,« oedblev hnn, »ouin 
tungt det end er at stiller-, er det dog 
Tnfinde Gange bedt·e, naor Gold i sin 
nrandfagelige Visdom gfor Siilsmiofen 
felo, end nonr den fremlaldeo ved Hier- 
ternees Haardhed eller ,’soi«vildelfe.« 

Medens hendes Tonker derived for- 
modentlig doirlede hoci hendeø afdodr 
Mand, tcenkte feg ndelnkkende knn pan 

hende, der bleo mig met-e og mere bin-e- 
bar, og jeg hindc efterhaanden inærke 

pag Frn Lind, der i den kicetning var 
mere fkarptfeende end hendeg Beninde, 
at diofe mine Folelfer ikke vnre ssfitlte 
for hende. Selvfølgelig inu« feg dehnt-l- 
peiig med at ordne zrn Linde- Rot-hold, 
da hnn forlod sin Bopiel den næfte Dog. 
Hendes Bari-lager, om det kunde kaldesks 

foaledes, folgte feg til en Jode for Zu 

.Nigsdaler, og om Eftermiddagen ftrev 
feg, da jeg opholdt mig i hendes nye 
iHje»1n, hvok ogfaa Frn Strom vor til- 

fftede, et langt Brev til hendeg Mand, 
fefter at jeg endnu en Gang havde fra- 
Jraadet hende at gjøre det felv, og jeg for- 
ltalte ham noturligvis Alt, hvod der var 

-ftet. Jeg meddelte dog of Forfigtighed 
ilke noget om Khsfet, ligefaolidt fom om 

det Jndtryk, hendes Veninde havde gjort 
pao mig, mon at jeg fortolte hom, hvors 
megen Tat han og hans Kone fkyldte 
Frn Strom, er en Seit-folge· 

Hofligheden bod mig at folge Fru 
Strom hjetn oin Aftenen, og jeg kunde 

ikte nagte for mig felv, at min Gliede 
vor stor over at kunne apfylde dennc 

Pligti J Begyndelfen af vor Bandking 
var jeg overmaade tans og forlegen, men 

efterhoanden tog jeg Mod til mig.; dog 
Lieferen vil tilgioe mig, at Leg tier med, 
hvod oi tolte om mod Sliitningen of vor 

Spodferetur; knn fkal jeg sige, at da feg 
teg Affted med min elskede Agnete uden- 

for hendes Godedor, var den Pagt flat- 
tct imellem os, der fiden hat vceret og en 

Kilde til eisigelig Lykke. Jniidlertid af- 
tolte vi, at vi nieste Eftermiddag oilde 

befoge Fru Lind igjen, og dette ftete da 

ogfaa. Blev hnn forbanfet vcd at fe os 

komme pas en Gang, faa blev hun det 

ikke mindre, da vi vare tomne ind i heu- 
des Dagligstue, thi nu lagde jeg min 

Arm oni siin Kjæreftes Lio og teykkede 
et Kys paa heudes Lieber. 

»Men, min Gub, hvad fer jeg?'· nd- 

raabte Fest Lind og flog Handerne fem- 
men. 

»Du fer jo ikle Andet,« fvarede min 

Elflede med et lytkeligt Smil, ,,end hoad 
jeg san, Du felo gjorde fotleden Dag« 

»Man jeg gratnlere ! « begyndte hendes 
Beniade med en meften overftodig Gleedex 

»J fortjene Begge hineinber det er min 

oprigtige Mening.«« 
Vi fatte os nu ned foa glade og lot- 

kelige, föm det er Mennefler fornndt at 

kunne vere, idet vi tqlte om vor For- 
ening, fom det var min Hensigt It fao 
fuldbyedet, for jeg reiste til Norge igfen. 

Naturligvis undettettede ieg Lind om 

min Forlovelfe, og der hengik nu en five- 
ten Dage; men nagtet Agnete og jeg 
vor helt optagne of vor Lolch kuvbe VI 

dog ikke nndlade at bemerke, at Fku 
Lind blev met-e og meee aloorlig, nesttu 

kUUgsiUdin, hoillet iaokigt oak let for-i 
klarligt, estetsoin hnn ritneiigais havde 
nentet, at hendes Mand, der sarsnnede 
hende giennetn mig, endog kigelig, ilte 
lnnde vedblive at oceke usorsonlig itnad 

liende og ligegnldig iinod sin Sati. Hen- 
des- eneste Gliede var at met-e samtnen 
Ined Agnethe, at tale nied hendc otn heu- 
dco tillannnende Lnkke sont Inin Onstkn 
og liegge Planet nied hende oin Onseta 
Vestyrelse. 

Sant jeg en Mai-gen sad og lieste den 

Inig bragte Divis, saa jeg. til Inin Far- 
banselse, at man hat-de snndet Liget as 
et Ladegaardsletn ved Naon RudolsMsl-· 
let i Ladegaatdoaaen. Om der sakelaa 
et Selamord eller en Ulykke, var oel ille 

kla1«t, inen inan antag det Sidste, fardi 
inan havdeiset hani oni Astenen stnre til 

Ladegaardcn i en suldstcendig bei-nset Til- 
stand. 

Jkg tag stinka Aviscn iLomtnen, ag 
da ieg haade saait Vished otn, at Per- 
sonen var den tidt aintalte Fatter, gik 
jeg hen til zsrn Lind as lod hendc læse 
det solt-. Hnn satte sig i Sosaen nden 
at sige et Otd og sad der lange nied sol- 
dedc Hcknder og i dybe Tanker. Endelig 
ndbrad hun: »Es-nd act-re med hainl Jeg 
bcbrejdct hain Jntct, dct var Altsannnen 
niin egcn Skyld.« 

Eiter Astale nted Frnen lagdc jcg nn 

Avisen ien Kanoolut ag sendte dcn til 

hendes Mand, thi vi antage, at det inaatte 

gjpre et steerkt Jndttyk paa hani at erfare 
Mollets dodelige Afgang. 

Som jeg nn en Fortniddag sad i inine 

Bryllupsbetragtninger og Bei«egninger, 
thi vi havde nn ilte Inere end otte Dage 
til den lykkelige Time, der sar evig stnlde 
soiene mig ined niin Elstede, tmder Lind 
plndselig ind til mig. ! 

ch blevs saa sorbanset, at jeg i sarste 
Lieblit ilte lnndc byde hain aelkonnnen. 

»Ha» Du sei« fornndret paa inig!« 
ndbrod han nassten mcd Muntethed. »Er 
mit Vesag Dig da saa uaentet?« 

»Ja, det slal jeg aldkig nagte,« saa- 
iscdc jeg, hjcrtclig rystende hans Haand 
til Vclkomst. »Men desto gladcre er jeg 
ogsaa ved Din Næ1·vcei«else. Velkosnnicn, 
Tnsindc Gange velkamnten, kjære Ven! 

Htsornanr var Ankotnsten ? « 

»Sent iaftcg,« sont-We Lind, idct hnn 
ton« Pladg i Sasaen has mig. »Dct er 

:)lon«tii:sscnusntet, fom Tn sendte mig, der 

hat bragt inig tilbage, thi sorst ved hanc- 
dodclige Afgang tan sag nttet nasrme inig 
min Kam-, am dct eilt-is pan nagen 
Munde ei« nntligt.«. 

»Den Mitlighcd ligger nlcne has Dig,«l 
iorsikrcdc jeg l)(un. »Din Hnstrn vil 

flyne i Dine Arme ined et Glædegudbrnd, 
for ned sin cherlighed at bringe Dig til 

at glemine det Forliigangne. Men haar- 
ledeo Din Farsoniing ined hcnde kan stet- 
tcs i Forbindclse ined hint Dodssnld, cr 

inig en kainplet Gnade-« 
»Du oil heller itte tunne sorstaa mig, 

ksære Ven,« saa-rede han, »ont jeg vilde 

sattlare Dig det. Lad det dersor blive 

min Heininelighed.« 
Da jeg tjendite min Vens Særheder i 

oigse Stykker, wilde ieg ikce videre rtre 

»ved denne Sag» ag i Tanshed ventede 

Hjeg .paa, hvad han steindeles vilde sige 
« 

til mig. 
,,·Jeg niaa vallersprst se det Barn, sont 

taldcs inin San,« betnærkede han. »Er 
han det oirkelig» oil agfaa Bcodets Rast 
talc til mig.« 

»Saaledes inaa Du ikke tale,« sagde 
jeg nicd·ikte liden Fortsenelse, hailkct 
han godt ineerkede. »Du can ikke over- 

bcnise Tin Husmt am Andet end et let- 

sindigt Gantei«i, hoilket hnn bitterlig 
hat« nngret ag tilstxcrlkelig ndsanet. Des- 

Fnden er Bat-net Tit ndti·i)kte Billedc, og 
kan Tu ikke se det ved sarste Blit, saa 
hat Tu gleint Tkit egct Kontrascj, og 

saa giaer jeg ikke en Dojt for den saa- 
kaldte Bladets Rast-« 

»Naa, naa, gadt Qrd igjcn,« svarede 
inin Ven, idet han klappede mig paa 

Knæct; ,,det var itte saa ilde tnent sotn 
« sagt Faricsten hat min Kone ikke lidt 

ene, sorsilrer jeg Dig, ag det er dersor 
ikle saa nnderligt, at mit Sind syldes 
med nagen Bittekhed, hoer Gang jeg 
tænter detpaa. Lad as nu ikke tale mete 

derom,« vedbleo han, ,,tnen hjcelp inig 

ytil at saa Drengen at se, farend jeg taler 

i 
i 

nted hans Mader.« 
,Haarledcs slulle vi egentlig gribe det 

ans« sagde jeg sont til niig selv; Inen 

pludselig sit jeg en lysz Ide. 
Min Ven Lind flulde nn engang be- 

handles paa en egen Maade, ag naak det 

tnnde lade sig gjpre, ansaa jeg det sar 
i bedst for hom, at han kam paa Havedet 
sind i det, thi saldt hans Obseroationer 
nied Hensyn til Sonnen galt nd, var jeg 
overbevist am, at han ikke nærmede sig 
til sin Kone, og saa var Alt for bestan- 
dig tabt. 

Jeg vidste, at Ftn Lind hver Dag var 

has Agnethe for at vakte hende behielt-e- 
lig med sit Udstyr, og imedens de sad og 
syede, laste de stiftevis med den lille 
Erit. Herpaa anlagde jeg inin Plan, 
ög ieg sagde nu til min gode Ven: »Der- 

ioni Dn oil fom jeg, vii ieg indfore Dig 
hoo tnin Forlooede, og medenss Du op 
holder Dig hoc l)ende, vil ieg lIente den 
lille Fyr, idet jeg vil dede Din Kone fra 
min For-winkte om, at hnn vil komme og 
dritte The hoo hende, og fom Sikkerhed 
for, at hun oil komme, sknl hun medgive 
niig sin Son.« 

«Dentie Plan fandt Lind gnnfke ndnner- 
ket og oilde stroko offted med mig, hont- 
oed han tydelig lagde for Dagen, at hnn 
iGrnnden leengtes efter et fe Vor-net, 
Noget, fom jeg holdt for en god Begon- 
delfe. 

,,Vi knnne ogfoa meget godt gaa strako, « 

fonrede jeg, »inen fao maa jeg indbyde 
lDin Kone til Kasse og ikke til The, tlIi 
ellers vil hun finde det oaofaldende, at 

jeg foa tidlig heuter hani.« 
ngaa dette fandt Lind meget natur- 

ligt; hurtig kleedte jeg mig pao og faa 
gik ni. 

Jeg fkol ikke ncegte, at mit Hierte ban- 

kede i mit Vryst, hver Gang ieg spitrgte 
mig felo om, hvordan Modet oel vilde 

lobe af. ngaa Lind nor tnns3, ttIi han 
trenkte fogtens paap Sammenkomften med 

sin Son. 
Vi bar-e fnart ved Stedet, og jexI rin- 

gede pna Og hnod iknlde fein ste? —- 

Frn Lind luikede felo op for os, hoilket 
sforiesten var aldeles ndenfor min Be- 

regning. . 

Begge stode som faftnaglede, thi Mo- 

det var lige noentet for dem begge·To. 
,,Klora!« horte jeg endelig hendes 

Mond sige. 
»Jo, det er ham, det er min egen dyre- 

bare Mundt« Men Mere formaoede 
hun ikke at sige, og hnn vilde oeere stor- 
tet omknld, derfom ikke Lind hovde gre- 
bet hende i fine Arme. Hendes Hoved 
hvilede paa lIans Skulder og hon foo 
fast paa lIende, degvarre, efter mit Stim, 
med et niere alvorsfnldt end kjeerligt 
Vlik. 

Jeg havde lukket Yderdoren, og min 

Agnethc var kommen til ved Lin-men. 

Jeg gao hende et Vink og oi gik indi 

den indre Stur, idet jeg overlod det til 

Lind at klare sig med sin Kone san godt 
lIan hinde. 

»Men fkal jeg ikke komme med nogle 
Hofmannsdraaber?« hoiilede Agnethe 

E til mig. 
»Wi) deni bnre ene To, min Elskedez 

lInn lonimer not« til sig selv uden dem,« 
fvnrede jeg lige sna sagte. 

Nn kaldte Lind pna mig, men i fasnme 
Lieblik lIorte jeg Freien sige: »Till)edte 
Mond er Du kommen for at bringe Din 
Klar-a Din Tilgivelfe?« 

Jeg knndc ikke horc, hvad han soorede, 
og knn nogle ofbrudte Ord af dem, Futen 
ndtnlte. Jeg tog imidlertid den lillc 

Ekik ved Haanden, lwisiede et Par Ord 
til Agnethc, hoorpaa lInn for-te hum til 
sinc For-celdre, idet jeg harte hende sige: 
»Velkominen, bedfte Or. Lind! Mira jeg 
præfenteire Dem Deres lille Son.« 

Lind ftod endnu med Armene om sin 
Kones Liv, niedeses hun vedvarende ftots 
tede sig til hom· Von kastede et Blik 

paa sin Son, dekpan flop hon sin Konk, 
bsjede sig ned intod Drengen, tog ham 
poa fine Arme og trykkede et Kys poa 

hons Kind, og idet han nttek vendte sig 
til sin Huftru, fagde han: ,,,Kloro jeg 
modtoger dette Vorn foni Fredens og 

ForIonliglIedenö Engel; kom til mitI 
lHiern, lod os glemme Fortiden og levei 
for Fremtidenf 

Agnete havde imidlettid trnkket tig til i 

b. .,ge efter ot have foreftillet Drengen 
for sitt Falter-; men gjennem Doren 

horte ni, hvarledes Frnencs Hier-te strom- 
niede over i de minnt-sie lldtryt, saa at 

der ingcn Toivl vor om, at Forsoningen 
var tiloeiebragt. 

»Lnd og nu gaa ind til oore Venner,« 
horte jeg endelig Lind sige, hvorfor jeg» 
felo anbnede Domi- 

Lind fad med Bornet paa sit Kna, idet 

hon fnort knsfede, fnart klappede hoini 
paa hans runde Kinder-, medcns T rengen ; 

san pna ham med et forundret Blit. i 
»Na er Spotgsmooiet, oin Du harl 

Lyst til at folge nied mig til mit nye 

Hjein i Schweth fpurgte Lind; men 

for Fruen kunde spare, tog jeg Ordet: 

»He-ad for Nogetl Stalle vi to Fa- 
miljer nu ikle bo og bygge iommen —- 

det fnnes ieg dag, vor den herligste Ud- 

gang of det Hele?« ! 
»Nei, nei, min Ven,« svarede Lind« 

alvorlig. »Her- hor Du mine Særheder 
igjen. Klara vil not folge med mig, og 

imorgen ved denne Tid, ebler noget feinere, . 
tage vi afsted « 

»Men jeg stol have Bryllup onr otte 

Dage,« indvendte jeg. »Hvor lyltelig 
vil Du ikle gjore mig og min Agnete, om 

vi den Dag kunde have Eder Begge ved 
vort Bord.« 

»Gud give Eder en lykkelig Frennid, « 

fvotede Lind, »men den ville J ogfoa 
faa uden vor Næroeerelfe. Min Beflut- 
ning er urokkelig og derfor maa Du ikke 

pine mit Hierte tned ot gjentage Din 

Jndbydelfe.« (Sluttes) 
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kerhed. Vekszler udskrdrd paa nllc lcdcndc Stirbt-H Verdru. Tmnpskilmbillrttrr 
til og fm Europa ssklgcd. 

Norm-n Public titsche i Punktle 
7 ksTI 

6. L. Schlylern, Prass. Juw. N. Emlinmk AM. nas. 

THE-III OF MAYIDIBEÆS 
l)a-nnolnsuzx, N ein-ask- 

Ubspker almiudelig Vaiskfottscticing. Kokkkfpvuchlkkkt 
SNW mewkkspuched inwka JUWIW Arm-neun lcxnlmnw Nutionnl Bank 
ring, heilt-r bessrges mod rimclig chdcklag. onåmr Kriffsilkksscsnmlla 
HsiesieNeme betales paa Wenige-, Iom ind must-« »Wbe 

feines paa krumm Tit-. i CitjpkgsbskbHiskixlskththjasik, 
NOTÄRY PUBLI tilstwlni Iknnkmk s 

THE VII-II »FTFIII-«I5IIIIII;I«IIIIIII. 
—- Eitkrfochk m --.« 

Howaxsd County Bank 
s- J »z- -««"«-.«»MX»IIIXI«. 

AIIIIIIISIsIIsI kiIIIIIiIL ZIWIIIIII (Ill)(«I;IlI Michle SIIIJWL 
lldspnsr alIIIIIIdIslIg ITIIIIIIIIIISIIIIIIIL «.ILIl--II«I- I.«IIIII·«III-i.s HII II«: tstIJIiIIcs lIsdIIItIIs VIII-L 

TaIIIpikibo Billcctck »Haleg IIl Ing I.II IIXIc IsIIIoIIIIsIIIss Iscciitmx iIsIIkzIs IIIIlsIIIIIw IIIIII IIIIII 
fligc Bill-ums VI gwr lltIlIIIIIIIIszII IIIIIIsIs ijIIIIIIs IsII HIIIIsIIItIsI 

Z s -—-s- 

A. Ic. (·Al)Y. N.XV. U"I«Il«l««5. - H. l«J· I,l(J-XN, 
Pfusltivnk X"i··«·I-I". lIII-——·I r-«I« 

For-sic- Natioual Bank. 
««s—s·-sf.l—)c1ul,anuvtsknssspsp 

Ums-erst ZIFMI IMM- Isholdniux og OIIIIIIIIITI MM 
Udfom alIIIiIIdelig BaIkaoIIcIIIIIIg· RIIIIII detach pIIII drponechc Hammer- 

Sælget Veksle1, liclalbakc I allI VIIchIS ItoIrIs Byck. 

M. S i ø h o lm 
JDRUGGlST OG APOTHEKER,« »s- 

— Porhamller as — 

Liszt-müssen Me(1II·jII(-r. Icocuikulimx PIILIOIItInOIliIxinon Manns-, ’IIrve-stotkcsk. 

HGIGÄRER ÄF BBDSTB KVÄLITETZV 
M Lasgetercpter IIdIyldes omhyggcltgt paa roth-r Time I TIgIIet. 

M. Sjøholny Danncbrog, Nebr. 

Dampfkibsbillcttcr 
oc; JEHNBANEEILLETTEH 

Sssslgisss sum lltsnstxuul tsllw 1·»I· link-sus( l3·—l:sli«;.·· 

Grundcicndom faslgcixs og byttcd 
Et kigt Udvalg of nrhnhdr Kanne i den summqu Yisnp Tal Luni-S til Folg. 
Pengc udlnmussxs i symm- mpkx 7·· 
den lldgift end ,,?Icecorksi»g of J.7t"nk·tn-iqis« on »«.’lbinnkt«. 

Anfögning san qicrecs vcd Frei-. Osten, R:)«kd, euer 

JJMJJ MszstzLÆM .s..-«. AZZZÄ JVCJXL 

ok. os. Rossnssncg 
41 S. Clart Sttcet, Chicagm Jll» 
er uvdaneust wo Wpr sscstr Ihm-knurrt un bespinnt-. bat 
kamikm «an Its-tun m ek Im same Kaisoinavme pes- 
Umerits, iom bar qukt Be nvtmq ogkznr eilte-Ut- oq 

tlvaie Suadomme nt specicn »m, n- » -·:.-:1vtn at tol- ng 
revvcxlk nied notice og dnnftk Bauen-» pas dtteo met Spieg. 

Ostens behandlxa usw-eng Inuolmy fu«- Ida-sie 
cmsprw Untldmc quiie o Frass-s e Kommt- oe onus Buntme u hpqy mim 
Jamme- m euhver Iid used sue-hel- knnffogzzsllemnng pap- 

Kronistc Sygdommc, siissssis means-mem- sq mai- nimm-www 
Lern- nadomme, Duwevsia senkt san-u ot- 

dolelse, Dis-hob new-· Frist-tin verehrt-m Süd-unentd- Iah as hurmkkmstih 
»Um-use tat-tm ordnka sitt-Monatslo- umn steh Strom-r euer Meiste-Nah sto- 
em Winke-um admi, Im alle ctouiste Simses-um behander niev sum den-. 

Kv ndci domtnc M skklvm Elsas, iaaiom atmmdeliq Ida-strich Nerve- 
spaqliek Undektixsuvrdenxr. ukksetmaosig Immu- 

auom Les-contion sub-cru- kq hvnhsnuimbetft sondern kund-Ismene Iot Kviudkh 
del-nnle med den ndeklmste Ontsonp og turmso Imangk Illig-we lwor andre Amor bar fkich 

ioraakiochc as Unqdcmir Uhrsindxqtuskck on Ahn-worum rivate Sn dontnic 
dumm-list samt mer« aus dc1"eHi«-rfærveln;r Umkr. 

iaaicm starrem-, Isl- a! stand-um ca setz-stund ulyii hoc Rand og Krisis-. asiiftkt m 

Zotten-sind sann-kug- Umömmeller. REM- «g Ul-«-In0domme, sum tun-. i.-:.-1s.s«nni 
muss-ius, behander nnm t. oq pur-ein Tand-m- ved m« » s.scuvas.::1«-Ls.id:«sx, ukiknmk as 

andre harrte-he Lage-. lndqna anerkennt-e Mtialveke mrd den-»- annumrm m Zinnen jun 
tun et Bedraam oq Sumch snlaqc Ian at WelleA Bett-c ai odnoendc Foxl on vonocnvn me ner 
Only Tillus til mig, ioni via kokt Tid oq nnd alt-km Man-Irr SI! erbed W buan Enndth rg Eindrqu 
mbaae. Medikmek sendet ovemlt meI sm- Ciniorg oa I dvvefte Hemmnis-nd 

f en as miq u um Von pas b- eschr, wer .n Onld Be- Lægebog for ( nhvc:, skcwelir af Venncsscxeqrmet ca den ixsrifxeunxc Dr 
gener-, de slnnndclt it forskomniknve tronukc cquommr. der-ei Fokcvnggcnc og mu- Sendes im m 
Endvek ved Modtaqe ien qf et -.- Ernte finmnsrkti en enden Von vaa N Sidkr omdandler allt- ungdomtnenø Runda ver, private Shgdommxy llnnvonnspslldivcroclsek ou 
betet Folger etc» oq Jukor Eure M sllls uxme »Es-nd Lende-z im I fokimm cknstag ucd Moouqelje ns 
4 cent c Forum-sen 

Iontotnkn DvetdaaeH· Defltgvanr 10 »I. Breve Innne sittka mrd Iuld Titus vq Ist- 
ttslkshes, da je Ielv I k ca Person asvnm lauer oq besonnt dem alle. IN Vnrr Obre-eines 

Dr. sk. R osenberw 41 South Statt Statt Chicago, Jll. 

NLI Num- lwmllmr nun-HI, ug nkscn »Hm nn- 


