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Tiiamad Lange. 
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»sp-. Wiss-kni- ai act gainle Gran- 

Pz.«-kspsikis -- for Tideii Viborg Hv- 
M -, paa hvis Kiitegaard Hang L 

»Hu foityndtc den reiiscde Lan-ca situ- 
.« Vu- cndnii i Vibvig fleie gaiiilepiise, 

Tcte assaadanne,bevai·edestaMid- 
vilke ligeledesz alle have ver- 

ici 

:a:dci"eii, h 
1 ,tiltlstt«i’. 
gwikch ligger der i St. Mittel-stin- 
m ziugxxixw dcii storc Hiernegaatd 

let Mathiwzgadg hvor der i mang- 

lknic Aar har varet drevet Farvei«i, 
;ka« skal liave vceiet St. Biidolphi 
H Bot-la Tlioiineklostei«. Jalt Fald 
Hirliixi der, nt da en as deniie Bygiiings 
W. i innige Itarhniidrcde vilde lade 

Einige en Onisvi«aiidriiig, saiidtes der 

« H Lied, liiivi der indvendig var en 

hin-, ei tiiiindeskelet, hvnd der visci«, at 

»Nun-ji« ogsna hai sniidct Stcd i de 

nste :lloiiiietlosti«e. 
In for Tpnitiikcii liqgcr Bispegaars 

H, m ncl ittc selv cis eii iiicget gninniel 
WAka misii i dcna Kjaslder seH ciidnii 

Mk of dei ganile unselige Augustini-r- 
osier, »Mutte« cllek Vor Freie. 
Jet. YJlogensgade ei- eii Guard, der 

get-des tiidelig viser fig at stumme sra 
luntetidcm det er det gainle St. Mo- 

mH Kloster. lldbygiiingeii til Gaden 

Klosterctg Taai«ii, hvor endiiu tydelig 
ndgangen kan seg paa Forfiden; ligeo- 
erfor, paa den anden Sidc as Gaben, 
at Kirko have ligget. Deras fin- 
cs dei« iinidlertid intet Spvr tilliage. 
Tei farsie Sied, jeg sclv koiii til at 

vi, da ieg sont IslaarigDreiig blevDi- 

ipeliVibaig Kathedialskoleskole, var 

geil-des et ganiinelt Kloster, ogsaa be- 

Wende i St. Mogensgade. Jeg hu- 
ci thdelig det skmkiiidjageiide Jndtryk, 
cniic skiiinle Bygiiiiig gjarde paa inig 
ed iniii satsteJndtriedciideti, ja i Grun- 
en hele Tiden, inens jeg bocde der. 

Iliiieiie vare — og ei·e eiidiiu, thi Hu- 
tei iisoiandiet —alciitnkke, og det ikke 

loi Jlderniurcnez iiicllein to as Vettel- 

iiie i voerstc Etage var selve Jndeinii- 
in iaa ink, at der iiiellein de to Der, 
oin satte ind deriajeniiciii, var sain et 

eli lilleKainiiier. Det starste as Vettel- 
eine varlaiigt, tesnnicligt sinalt ög havde 
oalvet Last — det kunde passende have 
aret Klostrets Spisesal. 
Deniie ngning ligger lige over for 

Diaabradreklostrets svrhenvcereiide Kir- 

egaard, det iiuværende »Taiisens Min- 

e«, og skal have vceret St. Magrethe- 
losnet sor Aiigiistiiiernoniier. Hvad 
er soruden selve Bygiiiiigeiis Skuiiiinel- 
ed gjokde mia Ophaldet der særlig using- 
eligt, var et lignende Sagii derani, svni 
m det ovcniiasvnte St. Bvels Kloster i 
il ittelsgadc, hvilket jeg harte allerede 
n as de svrste Dage i Stolen, neiiilig, 
ten Nektar Ars, der en Gang ejede 
etie Hin-, sandt ved en Muts Nedris 
setse cii Mæiigde Beii as ganste sinaa 
’«-arii, — hvilkeSagn ieg begge hat sun- 
ei ansort og bekrwstede i Stiftsprovst 
liiiiis Bestrivelse af Byen. 

Jeg beinirrkede sor, at dctte forhenvæs 
cndc Nonnekloster er beliggcnde ligesar 
et nnvcerende »Tanseiis Minde«, hont- 
kd jsg allerede soni Barii havdc dette 
iiintke Anlikg daglig for Lie, og hvei«t 
jeblit sagte jeg Trost soc den Gru, jcg 

alte-, ved at sc vver paa de lyse, veiilige 
mei- ag paa Statteii, der er reist intel- 

rtn dein til Minde om den state Refor- 
mai-. 

Hang Tauseii var en asgte Foltctsz 
Tiaiid, Bel var han ogsaa en lasrd 

iaiid, der snldivel formaacde at statte 
eiorinationen ved Skristerz inen han 
irtcde dog i Sardeteshed ved dct mundt- 
188 Ord og ved siii Persoiilighed, der 
M have vceret niandig, gaben og djærv. 

J W finiikte Billeder as ham viser Fan- 
aflen as ikke, iiaar vi tænke as hain staa- 
ndk Pakt Ligstenen paa Kirkegaarden, ef- 
eiat selve Kirkeii var bleven lukket sor 
TM. praditende ined glødendc Veltalcn- 

sed den reiisede Leere! Og seiiere, inø- 
MHCUIL hvor han under et Folkcopriir 
ed sin Popiilariict var mægtig og ged- 

odlg not til at iage sin vaerste Fjeiide, 
M Falk-like Vistap Joachim Rvnnov, un- 
« M Vcssyttelse! 
Hans Tausen blev som bckjeiidt svdt i 
Mkendk Pan Fyn as sattige Forekldre i 
aiet 14sn. Paa Grund as sine nd- 

Eikede Eviier kam han først i Odeiise 
g leitete i Aarhus Skale, —- fidstiicevnte 

ted nndei den naviikuiidigeRektotMor- 
kn BVTUP — vg blev derncest Munk i 
MWOMOV Kloster, 
OPM M Rctfe i Tystland kam han til 

o:;tienbteta, hvor han leerte Luther per- 

or dann kletide ag blev as haiii vundeii 
emed u yet Lskre, den han sra nu as nen- 

m Bistto kfeligl Trvskab lige til han bade 

an km spl; Ribeti Aaket 1561). Da 

lev han kl. uge til Antvvtskov Kloster, 
» Weh 

at PrioeeiiZ dei: ikke selv kunde 
IM, senbi til Vibarg, hvar der 

W 

den Gang levede en meget energist ag« 
veltalende Klosterforstander ved Navn 
Peder Jenseit, for af ham ntuligvis at 
dlive otnvendt fra sine kjattersle Meinu- 

ger. Tausen lod sig jo imidlertid saa 
langt fra ,,onivende«, at han tvertimad 
voeralt og tned den storste Aabenhed ded- 

llljendte sig sitt Overbeoigiiitig. Natur- 

ligvis blev han heftig forfnlgt af den vi- 

borgske Geistlighed. Gjentagne Gange 
fængsled:s han endogsaa, nie-n —- saa 
prædikede han for Foltct sra Firngfletg 
Vindnel Ja, selv eftckat Kotigen, Fre- 
derik den Forsie, havde ndstcdt et Be-. 
stjcermelsesdrev for hain, hvorved han nd- 
naevntes til kongelig Kapellan, men sil« 
Tiaqdklse til foretpbig at sprbtive i Itzt-J 
darg, forfulgtcs han lige heftig i Seersi 
deleghed af den myndige Viskop Jørgenz 
Fritz, der esterhaanden litkkede alleBtJetis» 
Kirker for hatn. i 

Da var det« at han, efterat han cui 
»Das ogsaa havde fundet Graabradrkiies’ 
JKlosterkirle luktet for sig, beste-g en Läg- 
jstety der den Gang laa i dct sydoestlige 
HIjorne afKirkegaarden, og forkyndte fra 
idennc Ordet for den talrige Menighed, 
ider tog Plads i St. Mogcnsgadc og i 

isGraadroderkirtestræde, og vedbleo sra 
i hin Tag i leengercTid atpmdikc fra dette 
Sted. 

Lader as en Gang lidt nærmere spre- 
stille vs Hans Tansen i denne Situa- 
tion for bedre at knnne tot-staa, hvil- 
ken uhyre Virkning hans Prcediken gjor- 
de og inaatte gjare paa det viborgste 
Falk. 

J den Kirketjeneste, den kristne Me- 

nighed hidtil havde overvceret, var jo 
Forkyndelsen af Ordet,den egenligePræ- 
diken, og tilined paa Modersmaalet, no- 

get ukjendt. Hele den katolskc Gudstje- 
nestc samlede sig ja i Meser eller rette- 
re : Mesfeofrets heininelighedsfulde Her- 

ilighed; og de dette ledsagende, sandsebe-! 
Itagendc Cereinonier var det Skuespil, j 
lMenighcden kom for at se og deltage i,! 
log som stedse opsprtes paa satnnte Man-i 
de, knn med starre eller mindre Pragt, 
mere eller mindre Ørens- eller Dien- 
lyst. « 

Gansle vist lan den troende Krisien 
modtage et dnbt og virkelig religiastJnd- 
tryk ogsaa herafz nien Menighedens per- 
sonlige Selvoirkfomhed tilskyndeg dog 
tun i ringe Grad derved. De idelig 
gjentagne Ord ag Ceremonier have ikke 

paa langt neer den Magt til at fremme 
Selvtænkning, opflatnme Fantasien, ja 
tcende Jld i Tilhsrernes Sjcele fom det 

.nye, friste, levende Ord, der sit-Immer 
fra et dybt devteget Vierte. 

» Og Hans Taufen og de andre aller- 

Jfarste Lutheranere —- det var jo saa na- 

t tnrligt, at de i deres glsdende Begejst- 
tring aldeles ikke havde Øje for det falleö 
iGrundlag, men betragtede den rensende 
iLcere, hvillen de forkyndte, svm en viele- 
t lig ny Leere, sont den, efter Aarhundre- 
iders Marte, i Et og Alt gjenopstandne 

lag aabenbarede sande Kristendoni. (J 
»nogle af H. Taufen forfattede faalaldte 
i ,,Artikler« betegnes adstillige af den la- 

itholsle Kirles Lærescetningcr som lige- 
i fretn sorfattede eller dilterede at Djæve- 
; len). 
; Der kan da neppe vaere Tvivl om, at 

tda Hans Tausen besteg Ligstenen, for- 
j fulgt af Øvrigheden og gned Bevidsthcd 
lons, at hans Liv var i Fare, har falt sig 
opfyldt of den selvsamme Aand, der be- 

isiaslede Kristendommens allerførste saa 
ivphvjedc og frygtløfeBekjendere og Mar- 

)tyrer; — og at det Syn og detJtidtryk, 
’de viborgske Borgere under den nordiske 
aloorsfulde Himmel modtoge af den jau- 

Hie, danfke, bondefadte Mand, dog mau- 

sste ikke har vakret faa meget forfljelligt 
stra, hvad hine Atheniensere under den 

lefe graste Himmel faa’ vg falte, da A-» 
Tpostelen Paulus prædikede for dem! i 

» Denne ftore Ligsien, af hvidlig Farve, » 

omtrent BE Alen lang og 2sj Alen beed, i 

dar her henlagt ved Aar 1442 over Cje-J 
ren af Aunsberg og hans Hustru og hav-! 
de en latinsk Jndfkrift, der oversat lyder 

lsaaledes: »Den IS. Febr. 1442 dsde 
Vaedner Johan Nielsen af Aunsberg og i 

Hnstru Helene· Beder for den1.« i 

Uagtet man jo nu flulde tro, at det 

historiske Minde, der fra Tausens Dage 
lnyttede sig til denne gamle Ligsten, 
tnaatte have bevaret den fra at dliveflyt- 
tet sra dette Sted, faa var dette dog ikke 

Tilfældet, Man ved, at den blev dort- 

solgt i Aaret 1786 og ført til Jndtagt 
med 16 Rd. Nogle Aar i Forvejen 
havde man ogsaa dortsolgt alle Kitte- 
gaardeng Treter, altsaa ogsaa dem, 
der formodenlig havde skygget over Tau- 
sen. 

Den folgte Ligsten kom til Hinge Kir- 
legaard i Lysgaard Herred, nogle Mile 

» fra Viborg. Den gamle Jndstrift dlev 

Ludflcttey og en ny over den, hvis Sttv 
den nu kom til at dekle, anbragtderpaa. 
Men foruden denne nyeJndstriftudhug- 
aedes ihjsrnerne folgende: ,,Paa denne 
Sten Hans Taufen first i 1528. — J 
Viborg prceditede Luthers Late. —- En 
Ven af den, har lagdes sidst. — Anfaek 
det Pligt anmeldt at viere 1786.« 

F — 

Pan Hinge Kiklegaard henlna denindss 
til Aar 1834, da den bragtes tilbage tili 
sin gamle Plads ellek i alt Fald til sinj gamle Kirkegaard. Alt i 1817 havde 
man nemlig fnttet den Ide, sont i 1834 

oed Stifteto kaighed og sed«tnanges 
frioillige Gaver blev til Virkelighed, at 

oprette et Mindesmcetke for Hans Tan- 
sen paa Graabradkellastrets Kirtegaard. 
Og da Stenens oprindelige Plada ikke 
med Silkerhkd lunde paavises, bleo den 

lngt paa det Sied, der bcdst egnede sig 
til at vare Midtpunktet for dette Ans- 

lceg, paa en Gang Lnnd og Blomsteee 
have. 

Aar 1836 pannbelfestcns anden Dag 
afdeekkedes og indviedes her en bag Ste- 
nen oprejst Statte af Vecmek Sandsten, 
forfcerdiget af Billedhngger Freund; den 
er Zz Alen hai og fremstiller paa Forst- 
den i Basrelief af Marmor Hans Tau- 
sen efter hans Portmt i RideDoInkirke. 
Pan Bngsiden er folgende Jndskkift: 
»Haan« Taufe-n til Minde sat ierderik 
den Siettes Dage ved Kongens og Fol- 
kets Gover. Opkejst paa NesakmationS- 
festen i lAZlM 

Denne Helligdoni paa dette saa nickt- 

lelige og alvorsfulde Sted midt i den 

gamle, arvat·dige Stad kaldes »Tausens 
Mindc«. 

J min Batndam fandtes ved Siden 
af Statten en Æske eller Kapsel as Bly, 
hvori der laa et Digt af Stiftets dam- 
rende Bistap N. E. Øllgaard. 

Af dette smukke og kraftige, til Tan- 
sens Jhukannnelese farfattcde Digt til- 
lader jeg mig her at ans-re de sldste ti 
Vers: 

——Saa var det en Sendag ved vanlig Tib, 
Da Fall-et til Kirke haften 
Og Prasften sig slynder at komme did, 
Men — Taten fluc man ttlkaster. 

»He-i taste J Kirkedpten til? 
Maa Folket Gut-s Ord ej band-« 
»,,Vor slmnge Biftop faa have vil, 
Tin Tale saarer hans Ore.«« 

»Na vel da, Wnds Hus er videnJord, 
Hvert Steh hans Prls kan udbtyde, 
Og hvalte Himmel er bedfte Chor, 
Hvotnnder hans Otd kan lyde. 
Og have vi ikte Hus og Ly, 
Cj Alter med Las og Klette, 
Lad Salmen tone i hsjen Sky! 
Gnds Tempel er i vort a)jerte.« 
Saa talte med Haft den kicekke met —- 

Hans Jndetfte Aanden rprte —- 

Steg ap paa Stenen, der var ham nasst, 
Og Faltet lyttende harte. 
Han lsfted’ Nesten tra Sten paa Grav. 
Ham Hjettet i Bannen bmndte, 
Han sagde, hvad Aandcn ham indem-, 
Og Ordet Hjettekne trendtr. 

Og Slcegtek tom og Slcegter ivandt, 
Men Taaden gik ej af Minde; 
Qg hvek en Slasgt, der ny opkandt, 
Vel vidste Stencn at finde. 
Farsvunden er un det Kitkehus, 
Fargjæves am Gran Du leder, 
Over Tadel-s Gran og Kirkens Gras 
En liden Have sig bredeL 

Men alt ej fynker i Glemsels Faun 
Hvad skete i Fcedrenes Tage — 

Se, Stptten siget Tig Præstens Navn, 
Og Stenen er kommen tilbngcl 
Ei sige Tu: ,,Stptten liden er·« « 
Den kunde ej starre blive. 

Og ek ved denne hans Aand Tig nase, 
Den starste ej met knnde give. 

BncklenfscheÄeniea Salve. 

Er den bedste Salve mod Saat, For- 
stuvelfer, ganile Saur, Sarden, sprac- 
ken Hut-, Frostsiade, Mylfrost, Stab, 
Ligtornc og Udflckt. Den knrercr Hir- 
tnorrhoider eller ingen Betaling. Ga- 
ranteres at give fuldkotntnen Blinds- 
stillelse ellcr Pengene gives tilbage. 
Pris: 25 Cts. Æskcn, 

Forhaiidles af Apotheker Sjøholni. 
Bedvarende Hoste er ntegct generende 

for Personer, man er samtnen incd i et 

Selstab; desuden er det til stor Stabe 
for Struben og Lungerne, og erifaer far- 
lig pua denne Aarstid. En halv Flasle 
af Beggs Cherry Cough Sirup vil stille 
cnhver almindclig Hoste, og dette Mid- 
del er ikke dyrere end de daarligere Slags, 
der sattes i Handels-n for at fælges til 
enorm Profit 

Forhandlcs ai M. Sjsholin, Donne- 
brog, og alle Apothekere. 

Der et en hel Del faakaldte ,,Lckger« 
sont avertcrei Bladene, og dog ere de 

fleste af dem ikte andet end Koaksalvere, 
hvis Behandlig er vaerrc end ingen. En 
hæderlig Undtagelse herfra er den af vor 

berstnte Landsmand Dr. N. Rosenbetg, 
41 S. Clark Str» Chicago, oprettede 
Lageanstalt, hvis Avertisteinent er op- 
taget i en anden Spalte, Denne nd- 
tncerkebe Leegeanstalt hat eksistereti ca. 

25 Aar og anfees for den bedste man 

kjender for Behandling af alle kroniste 
og private Sygdommr. Man kan med 

Tryghed henvende sig til ben. 

Lad Lagerne bistutere oni hvad Aar-im i 
Igm kan viere til den om Vaaren iaa al-l 
mindelige Ftlelfe af Træthed; nien alle 
er enige om hvad der er bet bedste Rand 
imod den, nemlig Ayers Sarsaparilla3 
det gjjr de svage starke, og fjerner grun- 
digt den Trcthedsfslelse. 

En sorunvetltg Ikelsr. 

Mks Miit-sei Cum-in, Mai-isten- l 
Jll. ., sigek at httn sit en zorkjolelsq satn 
satte sig paa Lungerue Fainilselægeni 
behandledc hende i ettillaaiied, nunme- 

re blev det. Han sartalte hende, al detl 
var Tæking og intet kunde hclbtcde heit- s 
de. Apotheleme taadedc da Ot. Rings-I 
Newp. Discooeih sor Tini-tex; him ksøbtel 
en Flaske vg til sin Glade sandt hun, at 

den sttste Dosiss hjalp. hun blev ved 
at tage det, og ti Flasker gjorde henbe 
snnd og rast. Hnn gisr nu sit eget Has- 
arbejde og er saa rast som nagen Stude. 
Fri Prjvesiasler hoc Apothekets Sis- 
holm, Dannebrog. Stark Flaskcr 50 

Ets. og Sum. g. 

Dct er nicerkockrdigt at saa mange- 
Menneslcr vil lade berec- Hud blioe gut, 
mark og«scdtet (tilsiost gaar det over til 

Plctter og lldslct saa vel sont lldtørring 
af Hulden der soranksagcr Rhnkcr og et 

ganunelt lidseende) naar bettc lan und- 

gaas nied en tingc Bekostning. To Fla- 
sker as Beggss Blodrensck og Modsirtter 
vil sornye og tense Blodet ihcle Lege- 
mct, og esterlade Hudcn klar og sei sat- 
Udslct. 

Forhandles as M. Sieholsn, Damie- 
brog, og alle Apothekere. 

J det state og vidtstrakte Land med sit 
omskistelige Klintat, og hvsr der sor 
Faniiljer, som eke bosatte ude paa Lan- 

det, öste med mangsoldige Mile til nar- 

meste Lage, kan Nhtten as satdiglavede 
Mesicinek ikke noksoin skattes. Mangt 
et Liv er bleven reddet derved, at man 

jjeblikkelig ved en Shgdoms Udbrud har 
havt en tjenlig Medicin sor Haanden til 
at give Patienten. 

En as de bedste Mediciner soin vor 

Tid kjender sor saadanne Ojetned, og 
sein er uskatterlig at have i Huset til en- 

hoer Tid er Dr. Peters Kurjka Me- 
dicinen, som er omhyggelig samntensat 
as en hel Mmtgde vegetabilske Bestande- 
le, og sotn har staaet sin Prøve i over 

hundrede Aar, vil passe paa flete as de 
idet daglige Lin almindeligst sorekonp 
mende Upasseligheder og Sygdomstilsæb 
de end nagen anden Medicin, sont Nu- 
tidens Lagevidcnsiab ksender, ikke alene 

iSygdominenes set-sie Studier, men vg- 
saa i del-es senere Udvikling. Enhver 
Familie butdc dersor altib have den i 

Huset, specielt paa denne Tid as Aaret, 
da Ovcrgangen sra Vinter til Sommer 
sarer en Mcengde Sygdomme med fig. 

Foruden soin alsnindelig Familjeinedi- 
ein at have tilhaanbe ved sorekommende 
Upasseligheber, anbesales Kutiko sont 
et ypperligt Mit-del mod Nheumatisine, 
Dyspepsia, Honedpine, Leversygdom, 
Geildesyge, Nyresygdomme osv., og en- 

hoer sam lider as nogen as disse Sys- 
domme vii ved Brugen as Dr. Petets 
Knriko finde hurtig Helbkedelse. 

Vi gientage agsaa her, at Kakiko 
ikke er at erholt-e tilkjøbs paa Apothe- 
ker:ie, men kun hos loknle Agenter. 
Forsvrigt heitvisc vi til det i en anden 

Spalte as dette Nummer iudryktede 
Avertissenient. 

PalouicsTiftriltel-, Washington 
Tenne Tel ai rtiordvesien tiltmsfkcr sig 

daglig Ostens Falls Lunnrtliotnhed, iiask er 

dette Tiliældct fide-n Union sllacific Bauen 
blev ftrrdig til dettc ntj :liiae, hoorvcd en di- 
rekte Linie er aabnet im Misiottrifloden til 
Spokane Falls, ret nord for -llalottie:(50nn: 
tkt)’et. 

Mange stilleligc Stnlkcr Land er at faa i 
dennc frugtbarc llgn paa got-c Bctingcliciz 
da thlingcn af denne ttdstraite Region kttn 
endttu er i dctts Vatitdotn 

Union Pariiic er nn den ntest direkte Linie 
og used dctts httrtigc zart, cleganle Udstyr 
og lavc thlletprtscr er den kindlingörottlen 
til dcnne (5-gn ira allc einige Pladicn 

For Prisey Pamflctter eller anden Oplyss 
ning vcdrørendc Pttlottic-Tit«tt«iktet henvcnde 
tnan sig til A. liatslfotn Tllgent i Dannebrog, 
Nebr. eller E. L. Lonmtp Nen. Pass. Agrnt, 
Lntaha, Nebr. 

FULLBR se JllllNleN,1illL.co. 
MADI80N, Wls. 

Fabtilcrer ,,Red, White st- Bitte« 
Momen-, Horn-er for en ellcr to Hefte, 
Kornplittttere, Cultivators, Plonge, 
Harver oft-. 

Vor Motver hat« ftore Drivhjnl, er 

særdeles let at trælke, ingen Vægt paa 
Hestenakken, hat Messingbøtzser, ypper- 
lig »Tilt«, og er i enhver Henseende 
stark og nat-ig. Risen hat vore Wut-sur 
combinod polo san shakts". Alle vore 

Vater gar-Interes. Sind efter illustm 
ret Katalog. 

J. A. Johnsons Vog »Fingerpeg for 
Faktnere« og Andre (danst-not·si) gives 

Ifrit til alle Kjøbere. Den hat mange; 
særdeles vardifulde praktiske Vink. 

D ø v e . 
En Person, iom heu- væket dsvi 23 Aar 

og vis sthed laavel iom Suien for Ore- 
ne b ev kam-et ved et icetdeles enleltMiddel, 

sendet paa Forlangende Beklrivelie over 
amme til en ver sont Inst-then Man ben- 

vende ft til « D. Nichtsein 177 McDous 
gsll SLI New York. 

St. Paul Nationalbank. 
— Wirt-tot er ii —- 

Howard Ooxoznlty Bank, 
F-. Alex-, A-’e-X2--«J-(««. 

Autoriscrct Kiipjtxtlx SIW»()W. «— Mbetgklt kitIijtth 850.000 
lldfmsee nimmt-eng PanHorn-ruhig. Vetciler tzdsletsesz paa alle Wunsch lebende Pyrr, 

Tampfkibd Villcner nlmlgw til og im alle enromriske Bannen Penge ndlanneci zum gnu- 
siige Ruhme M gw- lldlaaningns I gode summ- en Cmejaluet 

Gm. li. Leim. A. li. Ruh-, (’. (’.. Hans-m. 
lsnmletnnfsp ’-«unI-I-. Ase-Alst. Hugo-Inst- 

HZTERlZÄTlONÄL BÄNK, 
DENUEBROG- REISE- 

Almiuvkug Buntwrreminq ndspresL 
Pengc tillamm paa gunftiqc Vettngelfer pna fast Wiendom cller per-sinnig Sic- 

kn«l»)ed. Veksler udstedesz sum alle lebende xInseln-ei Ver-dem »Du-npskilmbillcttev 
til og fm Europa festges- 

Nntary Public tilstede i Vatikan 

L s ikke dcttcl 
Nedcnsmacnde Priler paa chrbningcr er sua laut-, soa oi nasslm illc hat« Rand tlk 

— 
- . ,- 

p r i s. 
Klktdniuger for Miknd (garanterek l)clnld«e) det smukkcste Oplag nagen lau 

forevise for s10.00 i 20 forsfjclligc Msnslre og Kulsrer. 

Stribet, Satinet Klwdnlngcr, elslm godt Stuf for Prngene, ........ 85.00 

Klædninger alt Cotton, slcnlc lolide for Masnd for ................. 84.00 

Hunbrede fokskjelllge andre Masislkc og Kvalilcter i alle Starrellcr for Mund 

og chngc til lignende Priscr 
J Skodepariemcntct hin vi slnr Her-We Oko im N tz' .- og l)øjcu«; Tsamcfko oq 

Børmsko af alle Sottck 
Vcer san venlig at fc ind naarl SI. Paul, 

L)l(·1«l)odiqsk, 

Z?"äl.S-?ll?’.;l;’k«: P. G. Shanftrøim 

at scklge dem for en faadan 

North Platte Lumber Co. 

Howard City, Nebr. 
—- lmndlksr mml — 

alle slkign Tømmesr «J.: Byggcsm cterinleo 

Gab Kvalitct og lavc Priscr. 
VI Kerker t l St Paul Trick-r 

J sk. contes-, 
Manns-oc- 

K.N.RosENSt-:Kcoo., 41 S. Clart Our-t- Cyicago, Jll» 
lnkorvotekel under Stolen Illnum vone, hat exlffmsl l nnzklk is-; tus- 
dlve Aal-, oq er den mell- ftandluavlste Este-small l sum-- 
klin, lvm hat fCum Behandlina pp tat al tkouifte oq privat- 
Sv dumme til mell sing, og et stand tll at lqle oq bkenvexle med norqte og sanfte alle-net va« uns rast spros. 

Duellq schwoll-Ostensqu Sau-lieh Im »da- e 
»w. a, Ilutlvens us n o« krumme stehlen-n is dlllls set-Uns er das von summ- 

.- lis. sur-ver Tls met like-lie- ttm slou sicut-s paa. 

Asoo laaioms eumsllsiueo III l, s- n dumme sk--»«·0Uistc Sy domm Laner stum- Dysgev c cllervdwasasllw or- 
.----!.—k:.s, Max-Sah net-v- vc e s. nobIs-m sonst-sho- adn dutommellessns tl Bluts ums n -..-,kk.- » Tolstoi-. ach-m I, urem stop, Ist-Iei- ellet irrt-Mist- slo m- 
..«.:.m:s-u:-;«, Meiste-, lon alle troni e Guid-umse- behaadles mkd sum bild. ·- 

)«- ql etlwerl Stegs, aa om almlusells cis-stelle Unve- ågkgzdc n donnue 
ivaqllpeh Unterthanen-new angetan-Ists Hei-lim- 

1tlon, Lisiscott oet n am n oq hol lenlomhelll Svgdom elend-small soc Ariadn- 
Lsxxnudles mksd dlsu ydcrfte csn70m, og kam-es l manae Ttllclde book nahte Leser hat e«·t-t. 

§ s U fotaaquqede al Ulkgdnms:llbellndlqheder oq Udlvkrvelletz Lxgivate Sn domme tin-innige Janu- med alle derkkiorlckkdeli Folge-L 
me Jlmspr e, a a an om oq plvitufh UIIII di Ian- os print-, u ki-( M 
fisckasilw unalattiye got-unnenn- syui oa situ- yssiiusm sp- Umh merkeluld 
Unmut-much helmudleg tun-u t, oal hist-e e Tindlses ved fllkk oq alejlharliqe M eitel-, ukikndie as 
andre heruntepsde Laut-. ndqaq over ekknde svaklalveke med del-es Bampvleter og Slrjllm lom 
lnn er «J»l-k-ro-usr1 oq Evindch anlagt vaq at stelle Loupe sl qodtkoende Roll, o braver-disk Ebn- med 
lile Itllitsl m us, lum paa Im Iid og met- ulvl elia SIl erbev vtl bringe Saul-he tm Livskkafttilbagr. 
Mem-mer usan overqlt med stok cmlok og l Its esse dessem-listin- 

c f en ql ol- ud ihn Log pqa 52 Elbe-r all-et en Inld Pp- Lgcbo or ( n ver, ilkivelle Cl Ismnesselmnnel oq dem-I form-su- c- Ok- 
ancr, de als-under on- ommcn e ton c pgdp-um« verel- Fotebnqgellk vg Init. Sei-me -m til 
um«-r vcd Mel-lage sen al et A Mal-z Nimm-le- 

m anden Voa paa 40 Sidehfremslillkrl .- utt doinmcns Raadaiver, mellqe Condek o dmss Falke, onltmn et 
alle pr vale cvq onna-, na om vcve et og m- Fslgek ele» oq hat e tiefes ala e unqe Mens- 
Sendes lnt i lot-states cmstaq ved Modtaaellka a 4 Seins t Materien 

Konkule hvekdage10--s4; billigt-ask lo- Biene kunnesgrives meb such Titus II Ists 
ikcliqheh da verel- Indhold paa del ins-me te holdes dem-stellst e Brei-e addresletes 
Dr. N. Rosenberg Co» 41 South Clakt Statt Ehicagm Jll. 

Nordtydikc Lloyd 
Denne Linies berømte Skibe lobe di- 

rekte mellem 

BGB-»ew- og BWMM, 
og befordrct Pagsageier til von-»dem- 

lige Iave Priser fra » 

(;-it»1)0kg, nahm-,- sx»--kh»1-«. III-T 
ists-wish Krisis-insgan Herz-sein« 

stamugcsr, Unsinn-Mk 
Tit St. Paul, Reb. tun 83075 
Tit Om«h«, « tun 4720 
Tit scatt, ,, tun 47.50 

Kjøbenhavn og Esbkekgx 83.00 lauen-. 

«8ikkerhe«1 og Bokvemmeligle 
er Kompagniets Valgsprog 

Nordtydske Lloyds Skibe hat i et Ttdgunn 

af 30 Aar fort merk end 

—1,885,513Passageret-- 
trygt og fikkckt over Atlantcthavet. 

Nærmere Undekretning mcddclcs as : 

I. IQIUIOCJ « Is» them-tat Ast-ausr. 
No. s so· oq su-» stammter Mil. 

J. Dut. Oft-entsank Geist Agkm 
Ghin-Ach Jll. 

Bote Agentet pas Landst. 

All-M 3l.lN!EI. ÆM 
cum- Damfstibe. 

Bis-sagst B-s-..d-jn,1iu « til 

Nov-ge, Stdn-kac- Danmark 
og Finlaud. 

7sIl-1sdcr de nvdkrfte Brkrrnxrnrkiqchr til allerlä- 
·k- disk-k- Hml den ndezitt Ein-org ikr Basfaqes 

« 
.— Lustwvindksnkis unt-n- Raim. 

XI zstxks t alle L’.fns.:e Bin-r rq Land-ruin- 
ALLAP ö- cc., 

n'3. k. ZUKIILL Was It Norm-. 
..7·.:m,!.:. UT Ls salsp si« chi cÅuC DU- 

cssss ----s-m- ---- ss --. »se· -—- man-non- 

l)1«. A. .I. Kandel-s 
små I:.::.ä. Nehmt-h 
Kumm- 1 konnt-Hi Block-. Sk. Gelde- 

Vrbandlcr fromskc on mbuthsde zugdonu 
me Specialij ( Emuus og qucsvgdomme 
samk i Kamnlx 

25 Aar-s Effekt-sum 
s —-—«.-—-—- -..— -— ——— W 

7 Kiob Billetter til og fka det gamte 
Land via Thsusvscis Listch. 


