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du Moder hat jo da hart Tale 

s»1;;-«rs1k» Mauer hervor- i Brau, der 

» üq c ttast nied anjenganger. Pice- 

» »Lu- kn god og from Mand, inenhan 

kkttc myndig for det Stykke Akque, 

» M- wg sig for. Han inaatte vige, 
» Mo saa gjenneinknust, at hanaldrig 

kp til Mcnneske niere.«v 
He. Spreu Maller nk to et Papste- 

1«k, taugt tydpaa,« sagde Sinedcn. 
Xa vitt gjoide han, og det hjalp man- 

« 

an kam til en anden Egn, noch UT h 
« 

» 

H tmn istdbtev at tkrante og levede ikke 

nge.« 
zmu Mhukdeg, og en freminedes 

omme afbrod Foredragct, som Fadcr 
Zentri- faa kunde mnke over, fom de 

lde. Den fiscniniede var Tyge Fiede- 
tita Midtl)olt, og hans Ærinde gialdtf 
tonen Zkomach Tier var neutligs 
ever ftjaatet et Stykke Læired fra ham," 

’.-.:a tctc i Ztatltavcn for at blech, 
mi intde ljan gjcrne, at Skotnagercn 

«de vife dct igjen. Mai-ten bad hatn 

lge ind i bang egen Leilighed, og det 

jprve han saa. 

»Sei du,« fagde Mot«ten, da de havde 

get Btadis i Ekoinugerstucn, »der er 

aade inmidan og saadan med at vise 
jaalnc Lager igjen. Tyven kan være 

jetnietndreven, at han flet ikke ci« til 

l 

« Z 
kosspvtc.« 

»Hm Inn-de dag, at du tnude tumle 

em, hvor snn de er.« 

»,Tet tan jeg ogsaa. Hvad noget 
ltenneftc taki gjaie i flige Sager, dct 

an jeg ogfaa, men der er Maade og 
taal aicd atting. Hals jeg stjal, hvad 

eg ikte gier, saa er det Menaeske ikle 

abt, som stntde faa Magt med mig og 
tsedet igjm Mcn lad inig harenaget 
ere otn Leerrcdsztyveriet, faa faar oi se, 

oad der er at gjare.« 
Tage Frederif fortalte, hvad han epid- 

te, bag efter udspurgte Motten haen og 
alte sidcn om andreTing, men saa snildt 
tdsie han at belægge sine Ord, at han 
nart danncde fig en Mening om, at Ty- 
cn vistnok var Andreas i Midholtane. 
an sagde nu, at han skulde nokgjisresig 
lid for at skaffe Larredet. 

« 

deeren havde en lille Knekgt, dei- 
il ham til Haande i Smedjen, hain 
endtc Motten over til Midhoslt Hase 

ed den Bested, at han havde hart, at 

ndteas vilde til Frederikshavn en af 
eforfte Dage, vg saa vilde han gjmte 
ave Vud med ham. Andreas ksom da i 

tiddagsstundcn og spnrgte, oni det 
ar noget tunkzt, han stutde have at 

bate. 

»Nei, det var det slct itke, han fknlde 
blot paa Apotheket kjobe for 4 Scilling 
Saltolin. Matten hat-de opdaget, at 
Man sjkden Stags Draabcr bedsre i Fre- 
teritzhavn end i Hjorriiig. 

Andreas var ja nteget villig til at nd- 
rette Its-winden nicn saa fkulde der en 

Flotte til, og Motten ledte oppe og liede, 
M Halder og i Staffel-, inden han 
sandt en saadan. Saa ftulde den ren- 

t0, vg alt det trag nagen Tid. Jtnidlew 
nd gav hatt Andreas baadeOl ag Bran- 

MIL for at hatt ikke fkulde tede fig, og 
III fnatkcde han om mange Ting, isckr 
otn det Atem-vix der var stjaalet sra Tygse 
Friederich 

»Halt VAT her-i Tag,« sagde han« »og 
WIT- Ak tsg skxtlde sige ham, hvdr Latre- 
dtt var bäenet af. « 

»Men det ei« vel ikkc saa lige enSag,« 
mente Andreas. 

«th, llcmt er det ja ikke, og rart er 
det heller ikke, nien det kan lade sig gis- 
lk-« Termed aabnedc haa Daten ud 
Ul Mellemgangen vg kaldte: »Mis! 
Mis! Mist-« 

sijUU!« soarede det oppe fra Stan- 
AXV Og skrakg kam Sniedens store graa 
M 1Uftende ind iVærelset. Den havde 
ka I Tilfælde mistet det ene Øjr. 

»Ur VU ! « tagde han og satte Katten 
VV PFA Vordet foran Andreas-. »Kan 

Fiel-: U Evmhooed dar i dct blinde 

»Der er en Plet,« lpd Spur-eh ,,nien 

Leg Im just ikke se, om dee er et Steinha- 

; »Men dct er det,« forsikrede Skoina- 
gew- »Es jkg fkal sig dig Saminenheen- 
gen-· Mut Braders forrige Hushalder- 
Ke! Im DM fidsie, nien den næst forrigc, 
spalten Hyllesbah du ved, vilde netop 

vigke m kafe til Laust og mig en Gang 
m otnskhlem fm Hiørring. Hun havde 
use Pflka frem, men faa maatte hun 
l en As Kaerne, der hat-de rykket sig las. 

mal Equ kein tilbagez mIdte hun en gam- 

a Stoklxes leg siger ikke, hvem det var, 

jud, var EVfo Dtbrem ag da hun kein 

Ug- forPelseIkuFa site Hun My- Agn- 

efam den D 
a ce ker ud,.og1eghav- 

m at Mc 
ASCII fik, da Ieg var heu- 

b«, UT 
Vka M sps Heft. Jeg lovede 

PVIU stulde blive market, saa 

— 

hnn varskjendelig for Ftenttiden, og jeg 
gjotde mine Ditkedarer og flog et Sein 
i Tynens Ofe, du ved, fanden ved min 
Bidenftab. Men Konens Øje var i god 
Behold, og Seminet fad i Kattens, san 
dct var den« der var Tyven. Det var 

jeg ked af bagefter, for Kutten haode jo 
ikke Menneskeforftand. Fm den Tid af 
er jeg mere forsigtig med fanden no- 

get.« 
»Ja, sligt man man not merk forsigtig 

med,« Inente Andreas. 
»Ja, det er ikke for det, en Kat kan 

jo ikke have tagetTyge erdetiks Lcerrcd, 
men det kan jo godt være et Menneste, 
der ellers ek stitkeligt og ikke plejer at 

stjæle, og faa var det flemt, okn han stulde 
faa saadant et Maske at bære til sin 
Dsdsdag. Du kan vel itke tcnke dig, 
hvem Tyoen kan vate?" 

,,Nej, jeg kan itte.« 

»Det er slemt, for san kunde dn sagt 
ham ——Men det kan du da sigc, hoc-n 
det sknl væ1«e, og sna lade det konune an 

paa, hvecn der er dcn rette. Du Inn 

sige, at det gjælder Tyvens ene Die, det? 
skal springe Totsng Morgen ved SokT 
opgang. Vil han nndgaa det, man» 
hnn helft melde sig til mig jo for jo hel-- 
le1«.« 

»Beholdcr han faa sit Øje?« 
»Ja, men hnn mistcr Lærredet; 

det skot hnn levcre frn fig; nten faa 
lover jeg horn, at han stal blive fri for 
Straf.« 

»Men! Tyge Ftederik fnar vel at vide, 
hvem der hat taget det?« 

»An nei, det kan godt blioe dulgt for 
han« men jeg man jo vide det.« 

,,Og hvad dn saadan lovek, kan man 

vel stole paa?« » 

»Ja, san sikkert sont paa denne Bog,« 
forsikrcde han. Det var ilglspejls Hi- 
storie fom tilfceldigt lau pnn Bot-det, og 
som han nu tog i Haanden til Bemes- 
telse. 

« 

Andreas stottede til Bogen. Den 
fyntes hanc kanste loolig tynd at stole 
paa. Efter et Minnts Betcenkning sagdc 
hnn dosg: 

,,San vil jeg hetro dig noget: Jeg hat« 
taget Lætredet. Jeg har aldrig gjort 
sligt for denne ene Gang, nten jcg splte 
mig san streikt fkisiet. Dog nn hat« jeg 

Fforttndt det og vilde nødig iOInstEndig: 
Iheder for det. Jeg ftoler paa dit Løftr. 
! Er det Loobogen, »du der har? Den plejcr 
I at mer-e steree.« 
! Vistnanden sagde, at Bogen var1i«lle, 

i fordi den var smaastilet, tnen en tigtig 
Vor-bog var det. Han kunde stole paa 
;Lostest, tnen hat-I moatte rigtignok betete 

»M-ortsen for hnns Taushed og for at sige 
ha1n, hvor og naak Lcerredet stnlde til- 

bngeleneres. J den Henseende kunde 

saa Motten ssorskynde den bestjaalne en 

Sport-dom, der pzmktlig gik iOpfyldcäse. 
Gisnisngen vnkte ikke lidcn Qpsigt ng 

gjorde Most-ene- overnaturlige Klogßsab 
stor Æte. 

V. 
Vesd den Tiv l·od den afdpde Sau-de- 

kone sig til Syite igjcn. Hun meldtc 

sig ligesom fertige Gang med et Slag 
paa Dyreth før hun traadte ind. Den 

Gang var hun flædt i hvidt fra Top —t-il 

Tau, W hendes Rost var lige hoascndc 
endkm. Hun var ikke tilfreds med Sa- 

gernes Fremgang; thi Pigen gik og ru- 

gedc over sinc Kierestebrevr. Dem biurde 

hun brænde, sagde Gjenfærdet, og 
Skamsknægtcn burde hun giemnun 
Dette ssidste knnde hun bebst, naar hun 
ufortsvet blev gis·t, og en Brubgom be- 

hevede hun ikke at lede længe om. thi 
hendes Fatbroder., den kloge og fromm-e 
Mortcn Skomager, vilde heller end gier- 
ne tage hende til sit mandige Bryst og 

husoale hendes saarede Hierw. Med 

ham og med ingen anden kunde hun bli- 

oe lykkelig. Og hun skulde adlyde dem 

Rud, og hendes Fader stulde væke an- 

fvarlig for, at Raadcj blev fulgt, ellers 

stulde hendes Moder-Z Hævn og Jordan- 
delse rannne dem begge. 

Det var Mcningen qf Gjenfærdcts 
Forkyndclse, der imidlertid fremhvckstesi 
mere korte og afbrudte Schlingen 

Fader og Datter troede fuldt og fast, 
at det var den ask-ode, som nu enbog med 

Besiemthed bavde kaaret en Brudgom til 
fin Datter. De behøvede ikke engang 
den Bestyrkelfe i dereg Tro, sdm det 

maatte mee, da Stomageren om Mor- 

genea kom og fortalte, at han havde haft 
en urolig Nat, idet hans Svigerinde 
havde fremstillet sig for ham i hendcs 
Ligklædek, der var lige saa friske ög hvi- 
de at se til, fom da hun fdr flere Aar si- 
den blev lagt i Kiste. Han tilsiod, at 

nagtet han vidste, at hun ikke vilde gis-re 
Fortræd, eftersom hun var hoidklædt, 
var han dog ncewed at blioe rad; men 

hun indgav ham Mod ved sin venlige 
Tiltale. Han gjenkog henbes Qtd gan- 
fke som de var fqldne: »Jeg stoler paa 

.dig, kjære Svoger!« havde hun sagt. 
»Min Dotter er pas Vildfarelfens Vei, 
men du man regte heade, og fsa vil J 
blive lykkelige.« (Fpktfættes.) 

Smæld og Small-. 
-—- 

En Op findelse. 
ndstillingen fandtes der et Uhr-, 

Paa Pariser- 
som ved 

hvert Timeng nffyrede enPistoL Me- 
ningen med denne Opsindelfe var unben- 
dart Inn at flaa Tiden ihjei. 

Aners Snrfnparilla fordrer sncindre 

Dofis og er met-e virkningsfnld end no- 

gen anden Blodmedicin. 

»So-de Karl, hvor lange er der 

oinkringVetde11?« »FiretyveTo-nn1er, 
min elstede,« spare-de han eint dg lagst 
sin Arm otnkring hendes Liv. 

Hnn var hans hcle Verdru. 

Beggs Cherry Congh Syrnp giver 
prægtig Tilfredsstillelfe blandt de Hand- 
lende og Salgene gaar efter en Inn-ek- 

vcerdig Manlestok, hvilket kun kan for- 
klnres derved, at det er det bedste i 

Handelen. Spørg efter og vcersikker 
pan at Du faar det regte. Vi sælger det 

M. Ojøholtn Apotheker 
Protxtratoretks Trieben. 

Proknrator N. var ttods sit Trabcn, 
en nieget rast Fodgænger. 

En Gang ned en Fortenmäg paa Lan- 
det, sngde en gannnel Bonde, som havde 
ondt ved at folge med: »An, Gnd hjæls 
pe os, i Fald Prokuratorcn havde to 

Træbenz san blev han da aldrig trat.« 

En Æske af Aneks Piller hnr friet 
Inangen en for cn Sygdon1. Naar snan 

ikke hat Midlet ved Haandcn, er Folk 
tilbøjelig til nt forsnnnne lette Jldebe- 
sindender, og hvis Sygdommen bliver 

alvorlig, man man natnrligvis lide Fel- 
»Et Sting iTide sparer ni « 

En Tr oft. Stagterem Maul 
gacnle Ven, hcor skel ni faa Stude fra, ! 
naar denne Fodermangel bliver ved s« 

Kreatnrhandleretu »Wer du bare w- 

lig! Sau leknge vi to leder, vil der al- 
tid vcere Stnde « 

Sarsaparilla tilhører Sinilal- Planke- 
familjen, og fis-des nnmge Stcder paa 
det amerikanske Festland. Men den 

Art, der indeholder flest medicinskeEgem 
fkaber, er Hondnras-Roden, as hoilken 
Aners Sarsaparilla er file-irren 

En Fy rstelig Person bring- 
te en lille By og sknldc sua ogsan nflæg- 
ge Bespg paa en stor Jdiotansialt iNær- 

heben. Over Jndkjsrslen yet-til hande, 
AnstaCtens altfor loyale Direktor ladet 

anbrisnge et vældigt «Belkonnnsen«!«. 
Han sit intet Riddekkvrs den Gang. 

Hvilken Lykke en snnd perlelig Hnd 
er. Kun faa er vidende «oni, hvor hur- 
tig en Lever afstedkotncner Udslætj An- 

sigtet eller en merk fedeetHnin En; 
Flusse af Beggs Blodkcnser og Bind- ! 
sætter vil gjrnindfcene dette Organ idetsil 
natnviige Stand og fr( Blodet for al! 
Urenhed. Der moder cnksegallevesgne. i 
Bi gnrantere enhver Flusse. l Forhandles af M. c,oholtn, Apothe- « 

ker. . 
»Qslfcl Uu Ullcccls, Ul Ulslcll 

Julie kun ei« 19 AarW l 
»De: vilde jo vckre udelikat at tvivle l 

derpaa, da baade heuch Moder og huu s 
selv hat« sagt det i 5 Aar!« i 
Tkasgesvidenskabeci staat højt i vor Tids- I 

alber, og de Sygdomme, soc-i ikke kun- 
ue Wwa er fan. Mieu bedst er nij 
tage dem iiide; de kunne elleig faa O-; verbannt-· Dr. Lukas-J Tifpensaryi 
Ehicago behandlrr flcre Paiienter end 

noget andet Institut. Skriv til dem ef- 
tet et Eska af »Ur-cis Lwenuieiigl)oder««, 
som sendes frit. Brette kunnc strich 
Noth. SeAvertissenicnic1. 

Probai Middel. »An, Hin 
Doktor, jeg syncg miue cjue bliver 

daarligcre ogdaarligere, saa jeg er ban- 

ge for ut jeg blioer heli blind. Og ieg 
stulde im endda have Bryllup.« 

. ,,.Ho1d De bare Btyllup og det ina- 
Trest Iic-uligt; der er intet, fom er bedre 
til aabne Ojnene paa en end uetop ASS- 
tessabet.« 

Skulde der paa det Sied, hoor 
De bor, ikke viere nagen Agent for den 
udmasrkcde Blodkenser Dr. Peters Ku— 

Isjko, faa skrio direkte til Dr. P. Fahr- 
ney, szutz Ogden Ave. , Chicago. 

s 

Gammett Saari Strichen. 

For to Aar siden var min Stmbe an- 

greben of gamle Saur, og ieg blevsvæk- 
kct i en saadan Grad, at iiiitie Venner 
mente, det var umuligt for mig at kom- 
me mig. Jeg blev behandlet af de aller 

bedsie Locger, men bis-fes Forsøg paa at 

hjcelpe mig var aldeles frugtesspse. Min 
Moder, fvm havde hstt Swists Specisic 
(S. S. S.) faa stætkt anbefcilet, defini- 
tedeat anvende dette Middel paa mig, 
og eftek at have beugt den fsrsie Finste, 
filte jeg stor Lindking, og efter Brugen 

Taf siere Finster, var jeg fulbsicendig hel- 
bkedet. Jeg hat ikke siden havt noget 
Tegn pas Sygdommens Gjenkomsi. 

Clift Betst-im 
Williamsburg, Va. 

Leuteer dates-muntern 

Geleite-nimm er etgiangfeNavn fes 
Stolen Jndianas Befolkning). Post- 
mestek Tkimmäng i Adaville, Jud» stri- 
ver: «Eleetric Bittere hat giatt mere 

for mig end alle andre Medicina- tilfatn· 
men, for min Nyct- og Lepersygdom.« 
Farmeken John Leglie, famme Steds 
stritten-: »Fandt Electric Bitters at viere « 

dedsie Nym- og Levekinedieinz gjorde mlg 
tll en ny Wand-« Mind. Gakdner l 
sammt By stetem-: »Electric Bitten er 

just Tinsen for den svage Mand, der ej 
bryder sig am enten han leper eller dar. 
Jeg fandt Styrke, Appetit og filte fom 
jeg havde faaet en ny Kontratt paa Li- 
vet. Kun 50 Ets. Flasken has Apothelee 
Sjsholm, Dannebwg. O. 

F t« a T y f t t itn e n .’ Sproglakrerem 
»Hast-for cr der Mond (Maanen) Han- 
kjøn ? « Froh-n Anna (ester at have 
tcrnkt sig onl): ,,Foi«modcnlig fordi den 

gaar cne nd osn Natien«. 

Pakt-goti, Jud» gute Juni, Its-M. —- 

Som Folge af Solstik havde jcg i 22 

Aar heftige Sinn-irr i Dom-det. Ved 

Brugen af St. Jakobs Oljc blev jeg for 
ftedse hell-redet 

Samuel V. Schiplor. 
Melanikens Vidunderc. J 

New York har en Urtekræmmer Mitwi- 
gct alle sine Hjcklperc og i derca Stcd 

ansat to Doinpmasliner, sont betjene 
Kanderne. En Tnv sagte at benytte 
sig heraf til at fljælc en Sukkertop. 
Men just sont han slnlde ud of Dortn, 
flog en Maskinstang Klo i ham og holdt 
fast, indtil Principalen kom. 

En iorundccllg Flselle. 

Mis. Michael lsnrtaim Plainsield, 
Jll» siger at hnn sil« en Forli-teue, som 
satte sig paa Lungisrnr. Familjeltrgen 
behandledc hende i enMaaned, nimmer- 
te blev det. Oan fortalte hende, at det 
Ni- Trkring og inte( kunde hclbrcde ben- 
de. Anothekcrne randcde da Dr. Kings 
New Discovery for Tæring; hnn kjsdte 
en Flaste oa til sin Glekde fandt hun, at 
den ister Dosissbjalp. Hun blen ved 
at tage det, on ti Flaskek ajorde hrndc 
fund og rast Hnn gjor nu sit egrt Hug- 
arbssjde on er faa fass som nagen Binde. 
Fri Privatstuer has Aussslicker Pis- 
bolm, Tonnrbrog.- Stute Flasln 50 
Cis. oa Lust-. 2. 

Lille Karl nasses, læmnieo og 

grwdnderfon Moder-ein »An, er det 

nagst at græde for! Jeg grader aldrig, 
naar .jeg kannnccr mit Haar ! « Drangen: 
»Er det noget nnderligs Dit Haar fid- 
derijo ikke fast til Hooedet!« 

To Aar var jeg syg as heftige Mase- 

lidelfer og intek of de auveudte Midler 

gav mig Lindring. Tilssidst blev jeg bog 
l)ei-br-cdet ved Vtuqcn af Dr. Aug. Ky- 
nigs Hamburger Draaben 

Bertha Woolfe, Stockton, Cal. 

Priuscsse Thykas Gemal. 
En af Nutidens kigcsle Furfter er som 
becjeiudt Prinsesfe Thyras Gemal, Her- 
tugen af Cumbekland, og den forholdss 
vls tat-ve1ige.t«’)usholdning, somch han- 
novcmuske Kongefon toter i Grunden, 
tut-de iklc bidragc faa lidct til at fowge 
de Rigdmnth out hvis StørtclfeetPar 
lot-e Notitseri »S. D.« kan give et 

lille Vogt-eb. 
Tet i Herttlgens Besiddclfe vcerende 

Guld- og Salutaj (Servicer, Puck-ge- 
nmd ofv.) hat en samlet Bægt af ca. 

12 Tons cller ·.-—-4,UW Bd» og Jus-em- 
ne.-mn«dc1·c6 til yeninwd s Mill. Kr. 
Blandt de fidstc finde-J Dronning Saphir 
Charlotth, Hcrtugens Vedftemoders 
bevotute Perlen-, der tepmseutercr en 

Værdi as U- MilL Kr. 

Dei sinkst-, hatt hat Iet. 

Mr. W J. Coleman, en fremragende 
Borger i Gajaesoille, Fla» skrivek un- 

der Dato af 10. Febr., 1890, folgende: 
,,Jeg paadrog mig et slemt Tilfælde as 
smitfom Blodforgiftning, sont gao mig 
megen Ulempe, sg trodfede de stedlige 
Lege-L Omsider madede man mig at 

prøve Ssvifts Specisic (S. S. S.), og 
med ftorFornajelse Ian jeg sige, at nogle 
faa Flaslek deraf har helt helbredet mig. 
Jeg tagek ikke i Betaut-ding, at erklan, 
at S. S. S. cr det stprste Blodmedi 
ein, jcg nogensinde har set, og jeg kan 
med Glæde anbefale bet til saabanue, 
der lide som jeg led- 
Afhaudljng oveerod- ogHudsygdumme stic. 

Swift Speciij 6o., Atlauta, Ga. 

Dr. N. Rosenberg Co.i Chicago,« 
hvis Avertisfement staar at lasei m 

anden Spalte, er helt og holdent en 

standinavisk Anstalt, hvot norske og dan- 
ske Breve lases, forstaas og besvates 
uden Andemnands Hjælpk Den har 
eksisieret i over fem og tyve Aar og an- 

ses for Westens mest udmcerkede Institu- 
tion for Behandling vg Kur af kroniske 
og private Sygdommr. Dr. Rosen- 
bergö to yppeklige Bsger »Ungdommens 
Raabgioer« og »Reseng for enhvek« 
sent-es seit til alle, iom indlægger Fri- 
marker til Postporto. 

St Pius-l spNatikoimlmeE 
—- Estcrfolqer m — 

Howard County Bank, 
Fec Fee-Ä JVMJJZMVL 

Autoriscrct Kapital: 8200,UW. ——— lktllictktlt Kapital: S.50.00"0 
Udftmsr almnthg «L-ai!kfot«k«1stntng. Volk-lu- ndsnsdm zum nlxc »mva lebende Wer, 

Pampikibs Wilh-tm ttlialgo, M on im alle entwaan Punkten Pcngc udhmmsd paa gnu- 
"tige Viltmnu Vi gika Udlaaniuger i got-e Immu- m chcmlitch 
s— 

Geo. li. Lean. A. li. ("ii(ly. (’. LI. Haus«-L 
lsrkwklnnk YOU-Inn Änsisik Icmmnnnn 

HZTERIZATlONÄL BANK 
DRNNEBROCH NEEBK. 

Alminvelm Bauksdrrcnmm ndforkcL 

Prikgc tillimnov paa gunstigc Vctingclsrr pan fast Guido-n cllcr peminhg Sil- 

Fcrhrd. Vecolcr udslrdciz pim alle lebende Ehrbnsi Norden. i?uswskihstillctter 
«il og fra Europa swigcm 

Nokucn Public Hlstrbr i VnnIHL 

Paa rct Kjöl igjcn! 
Smcd A. A. Jenseits g o h c H u in o r, Nr urd dm fu«-n- ! i« ’)lfs(1·tsting 

of Plove, Ncnjgplulnckc, Haus«-r m; nllis mutin- Aolsircdskabrr ist« Tunle op til löc 

Nr. over Zern. Lg nn kommu- Vcstillissqmus nun Ecluldindccste. Cum-I 
Datmkbwg Stache- oa Mastiustskftev 

ndsprer frcmdtslm alt undu- 5mcdr- oa Miukinfnqsst lnsnhandc smnkt kig solicit- 
Ligeledcs alt Tra-- og Vogn «!li«brjdc. 
A. A. Jenseit, - - Daiiucbrog, Nebr. 

O- Kjov ikkc dit Lmnch sorDufierrc Prifcri -0 

Dannchrog Lum )c1« Co. 
»s— Vesdstc scoalikct as ———- 

Lumber, Kalk, Urkuan Pindus-h Don-, Timnmtckiulc samt alt Stags Pyg- 
ningsmatrrinlk. Rom m sc oszk Tilfmäghed forfihcw 
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sy. Peter-en- 
M n n a gr 1« 

North Platte Lumher Co. 

Howard City, Nebr. 
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«-I««s- EIN-H- ·I·c-t«u«( I’ --: III kaf 'T! M« »Er-« 

Nod Rvalitet okt« -.:««-: ".L-’-i«ä,7:1". 
Vj paslgcsr W st Paul Pia-u- 

J H. cui-Jet, 
Mut-»Hi- 

ya.N-Rosewsskcco., 41 S. Mart Strect, Cliimmh Jll» 
intorporctet under States- Jllunne vom-, bar exists-Ist c ovale o ne- 
dwe Aar, on n- den mein neu-Imanst- kctgmimnlii me- 
tlka, sont hat iott Behandlinq o Nur as swam- oq private 
So vom-ne til vers-It Fug-, oq rk stand m at tale og htcvvexlk ated 
uok te oq scnite Vatikan-r pas Deus satt Ortss. 

Dis-Its schau-lust- Ubuuliq can-how den »Im-If- 
i:«4sm, Rund-us may oq mausst- Iedmmt os billig Animus et hu- vou Patien- t-.«·- tu cum-er Ud met Sitte-heb tin cis-e sie-ums paa. 

) i II us IG vaukstc S VVMMO MERMITHE-. M -p«-« MERMIS-IS- wiutm Marsyas-, ums- Im e e, profitie- -Iuloshed, ahsödutummlw u- 
· sit-ruhe trinke-, nehm-it sinds ums II, sum sie-, streitet elle- lekiilMt- III- O.««s«.as.srmk, Udileh lortallejroni e Gysdølmsh behaupte-s Its-d ftmcellr. .- 

« as ethvett Sinn-, imom ums-selig III-Welch Umo- Ezvindc n domme ins es- Unsctcspiuordemy unselmswq stumm- atiom euren oea n um- er oq lwi trafen-helft Svgdom elend-missen for Krisis-h vcnanoiw mcd den oberste crust-tm oq lautes lasen-e Tilftelde hvot andre Lager hat Met. 
O fotaariaqede as Unqdomkllhesindi bebst o Umkreise-h 

N « kieate Si dumme 
nimmt-list samt mkd alle drrLsfoksæpdetifnäsmee a »in iw c e, a 

fl- 

» 
- tm øsu oa III-straft, Ulyu ob san sc Krisis-, u u M makes-usw nimmt-Ug- Usiomynller. Uhu- oa steife- ysdomum ums Inm, niertefuld Utmnmnnxh iscsntntitx hurmlzly oqi III-exi- Tsudhkd ved sitt-e oa ufeitborlme Marien stumpfe II mit-re herum-min- Zsskqer. ndaaa over ekende Ivakfalvms med den-S Vampbltstrr og Inst-eh fom tut- er Veso-Heu on OvsndeL aulqak paa at steife Benin- ts quikoende Fou, is drohender Ernst med 

fiild«T(t:1r-·t!- os, sum pas tm Tsd oq med asvi eliq Sit erbed vil Imagi- Sundhr og stkmft tilbaqr. Medium-:- wnrcs ovkralt mev stor Omior oq i III Mr Brunnens-Ied- 
O f en as os ad wet Boq paar-e Sid» aivek en fuld Ve- cho for ( n ver, flmielse af Iscnnesselmssmsst m dem-s forsstelli e Ok- 

anm do almm eh t ore ommcnde nsm c- ztsgvuuum den-c Forequgelik og nur« Sei.ch M M Hut-vor vcd Mohmqe sen of et 2 Tenn- Frist-irrte 

Itngdoinmcns RaadgiverL m anden Von von MSWIH Ort-Instinkt m- 
s melin Stint-» oq der-C Ist-um omhan er alle prwa e zugdiimmey na ota svckve et og ereo Folg-T err» on burde Wes afallc unqe Mem-. Senkt-es frit i sorseqlet Dmnaq ved Iskrdtaqelien II « Cum i ,h-imcrfet. 

lftont aktiv: Dcusrdaqe lle 4; sog-uin e m— Atem ihn-n ltktvescs med such FUUI is III- trsliqhelh da den-s Jndnoto vaa vrt usw-mes- boldks link-meint Aste Arn-c- andre-fern 
Dr. N. Roscuberg Co» 41 South Clart Street, Grimm-, Jll- 
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