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V Hist-ens- Berdine kom hjem en Ef- 

.,;z;kd.xg matten fem fandt hatt ct Te- 

:.»,,;; « folgende Jndhold: »MinBed- 
stka « wo paaGaarden iPlanchcns 

ironi. Georg Olivier.« 

You-no saa strats paa en Jernbaneli- 
Planchcnille ligger nogle Kilometre 

« ji«-sinnt Naar hatt reiste sra Paris 

Lin-ne Aste-n, oilbe hatt knnde viere i 

i:·.m.«.;cnille ncestc Morgen. 
N« Mit-de itke et Lieblik. Var han 

zstwigo liebste-, ja ciieste Ven? Uden 

zspjzkc ct Minut gjorde hatt sigrcdetil 
Its-link 

spni pattcde tre eller sire Boger, ung- 

kiittrdnjnggstytker og et godt Rejsctceppe 
".12-.::nen, gau Bestcd til den gatnle Pige, 
« tmtdt Otto for hont, og ct Lieblikef- 

»--. ein« lnxn pna ch til Bauegaardcn og 

i:s.-.nt beiseite-r oppe i Knpeen. 
U« Vjsi tm- Gcorg Olivicr hans bed- 

.-;k«—z:.;», Lg han hettgao sig til Min- 

de: osn den lange Reise, sont de for otte 

jliniiden lmode foretaget samtnen-, ,da 
kk has-»dr- iejlet over Atlanterhaoee og 

under saust- og Æventyr af cnhvcr 
litt var dragne gjcnnein de ntnciadelige 
bittiilianiteskooe, lige fra Rio til Andes- 

l«n"geiie. 
Allmde fra Stoletiden af havde de- : 

its Benfkab værct nieget inderligt. Lo- 

nno Vcrdine, sont var Søn af en Lægei 
ude i Prooinsen, og Georg, der varl 
Zon of General Olivier, havde tidligs 
Fett sig dragnc til hinanden af en stærki 
Tilbejelighed, der nok kunde varc Liveti 
nd og trodie alle Stornte. Og iga var·i 
te to Ztndcntcr en fkjøn Dag rejste til’ 

««« 
.l 

» 
« 

?l::1rt·ika. i 
Wiens ntaattc hol-e meget herfor. : 

Wen lian giorde Optør mod al Toang. 
( 

i 

i 
Tiigkicd at tienke, sont han havde Lyst til. 
Einst- inan vil gjore Lykke, gjælder det 

ern txt bctymre sig langt niere oni Folks 
Mcning end out sin egen. Lorens var 

ijiina en Sterling, og han fortjente at 

blioe jttxtifct for sin Fliegt. 
smitslertid bleo hatt ikke straifetz 

wart intod. Eiter sin Hjetnkomst til 

scrantrig, blev han snart anset for at 

me en of de niest frentragende Studen- 
:er· Hitn bleo Hospitalskandidat og 
deipaa Birne-. Hoor Tiden dog gaar. 
leliredc Liege! Men dct var tun det for- 
·":c Eli-Oh Der var andre Gtader. sont 
ffnlde et«!it1e1«oes. Og. naonlig aabnede 
In sig irsr ljntn en Beiden fnld af hem- 
:1n1’gl)r«r—.»fnlee og fængszlcnde Z«orl)old, 
i:-:n dct gjalot oin at fordybc fig i og nd- 

lftku Lasten-:- tkir lige over for sit vi- 

cttsk.xl)clix;c3 udinm betagt-n af enthing 
Jdurladetig Zwecke-NO der er alt andet 
end ainiinsssclig i tmr kritistc og Eis-Sterne 
exe. 

MVD fnld TitnnpfjtrrnedeTOZrt sig frci 
Paris nied Tot-ens. J Mannensj seng- 
tigsc Wes glcd Marter, Anlle Brot-r, 
kattdrrscje og älnndciliyer tned derrs Hufe- 
IS Hxntrr fort-n hans Liste; og nie-denk- 
!..in bringt«-de det, randt han§ Tit-Howe- 
rsclier hxtnt i Hn og steg freut for han«-J 
Esprl i titydetige Oinridcz ligciom Elysi- 
jel«:;1:der.:e uden for; hatt tnindcch sin 

THEle fil Alt-bekre, sin Vrnncr og sine 
TMLEteliux Linn trenktc paa de dristigr 
csndsier ai de ntangc fornnderligc illa- 

(::lt.1;ii«.gci· cf den ntcnneskelige Ein-Il, 
tsc illxdtrrirrnco IIknsterintn, og han 
Es fig stnntiisig tiltrnkkcn og strerntntet 

mbslth As dcttc Tyb, dennehnndlpsc Elf- 
;1«t:nd, hvor aiternkjendt. Hatt samtnen- 
slnndcdc Jst-nd og Fretntid, Both-anain- 
siCl OF Flusse-lieu Hvor vilde hat-OTH- 
JVZIlIläighcd blivetilfredsstilletk Meta- 
«-: i en nur-en Verdet 

» FTcd Jchittling kam hatt alter til Br- 

:1"V3W- Endnn halo sovende stigcr 

kund aflkupecn og prajer nden for 
fanc3i«.:t«dcn en Vogn forfpændt med to 

ZWEI- kmfsigc Heste. Og under Pisto- 

N 
» 

A. 
« 

Tot 

» 

UU dwnnner Lorcns itke met-e otn 

kxsnctisstnc og Lageknnst; han tccnker 

j— ima de Menneskcr, sont han skal be- 

WSJ T Planchenille, paa sin Ven Georg, 
saa den ganile Bedstenioder, der lige er 

xkz Fg pim den artige, brave General 
Zion-r. Men han vil ikke blioe lcenge 

ERSTE sprgcndezantilja Hoor ineget 
«e venter tkke paa ham terni-» 

Mk Tore-is er cnig tned sig selo out, at 

EVEN W Tsuge vil oende tilbage til 
»Als- 

II. 
) K traf D« spkste Menneske, skwi Lorenphwis· M Guarden iPlanchemlle, var 

M Georg, som omfavnede hatt; Mtd 
Tmek i Øjnene. 

«Staktels Bedstemoder,« fagde han« 
»hun soo ganste stille hea; i heades Al- 
der er Dsden let. Door det var ljont 
If dig at komme. Men ntt stal du vg- 
saa blive her nogle Dage; du maa holde 
min Fader tned Selslab, han er meget 
bedrsvet. Nu stal jeg foresiille dig for 
min Hastrn, du saa hende jo paa vor 

Brylliipsdag, og siden — —- nien nn stal 
du sprft ind i dir Verteilt-. 

Loreng Værelfe laa i Stneetageti. 
Dei sik Lys gjennun en Glasdoi«, som 
gil nd til Hadern Lige i Nærheden, 
men lidt tilbage laa der et Kapel. soin 
syntes at here med til Gaarden. En 
Lindealle, der var lutket nied en lille 
Lauge, sprte hen til Kapellet, og uden 
for Laagen begyndte Landgbycn, hois 
spidse ftraatalte Tage Lorens lunde 
stitnte. 

Ei Ojeblik efter trylkede Generalen i 

Dagligstuen Larens Haand saa eitel-- 
trykkelig, som osn han vilde knuse den. 

»Tak, Lorens,Tak,« fagdehan. »An, 
oi har haft en tung Sorg. Vi gamle 
Falk have haft mange Preoelfer. Jeg 
har set min Huftrn do —- —— jeg har op- 
levet Slaget ved Scdan — —- jeg har 
set meget andet farfcerdeligt. Men min 

stakkels gamle Hastrus Dsd hat« gjort 
mere Jndtryk paa mig end alt det andet. 
Endnn en Gang takkcr jeg Dem paa 
Georgs ag paa niine egne Vegne.« 

Jordfcestelsen stillde foregaa Dagen 
efter. Lorens tænlte: ,,Jeg rejfer i 

Morgen.« Jmidlertid stulde han tilbringe 
en hel Dag i Planchenille. Hvorledes 
fkulde han faaEnde paa denneumaadelig 
lange Dag? 

For at undflySprgehufetä tungeLuft, 
gik han ene ud og gjennemsireifede paa 
Lykke dg Fromme Haven ag Omegnen. 
Saaledes flaklede han om hele Dagen, 
idet han fulgtc Krnmningerne af den 
lille Flod, sein snoedc sig igjennem En- 
gene. 

Skjpnt Lotens var Pariser af Scpti- 
ker, var han ikke des mindre lidt af en 

Digter. Enhoer cedel Sjckl rummer en 

Sinule Poesi. Tenne fmnkke Septem- 
berdag sik hans Hierte til at svnlme 
af en visLinhcd for Naturen og Meinte- 

steue. 
»Hei· er maaslc Lykken. Hvorfor 

kjcempe, stride og anstiscenge sig i Paris 
og lade sig iortuinlc af Had, Skinsyge 
og Misundelfe? Haarfor ikle leve her 
ude i den velsignede Natur? Her kan 
man frit elsle fine Medmenneskek nden 
at bekymre fig ont deres Ærgjerrighed 
og deres Strid. Jo lrengere man eri 
borte fra dem, des mere holder man af 
dem. 

Da han, noget trakt, vendte lilbagej 
til Guardcn, var Solen lige gaaet ned. ; 
Synskredscn flanunede i den radesteGlods 
og frembvd ct nieegtigt Sitte, hvori Lo- 
rens lrengc fordybede sig tnedFryd· Menj Skyggcn faldt hurtig, og Otnridsene aH 
Træerne, Kapelle-i og Landsbyen udslet- l 
tedes snart af dct ooksende Marte. i 

Plndsclig aibrodcs Stilheden af Orcs 

geltoner. Te kam fra det lille Kapels 
Ja, det var virkelig Toner sra et Or-, 
gel. « 

Loreng gjenkjendte Gonnods Ave Lin-I 
1ia. Denne stimme, velklingende Me- 

lodi, der gjenlad i Tusmvrlets Stilhed, 
var fuld af vidunderlig Harmoni. 

Lvrens lyttede henrylt. 
YHveni kan dog spille paa Orgel her 

nde i Planryenille««« tcrnlte han. »De: 
ntaa vel værc Georgs Huftru.« 

For Reste-n brod han sig ikke oni at 

faa at vide, hvem Organiiten var. Han 
hengav sig til den dejlige Mnsito Tryllw 
ri, og hans Bemgelfc tiltog, niederm 

han, lcenet tilVindncsjlarinen, ined iuldc 

Lunger indaandede Efteraarets trndrede 
Lust iGlæde over Livet og over sin Ung- 
dom. 

Ave Maria« var endt. Lvrens harte, 
at Toren til Kapellet blev lnkletz han 
bojede sig for at se, hoexn der gik nd, 
nicn han ajnede knn en Zkygge, soin 
gled ned iinellem Alleens Træct. Der- 

efter blev alt stille. Dct var altlaa itke; 
Georgs Huftrus. Hoeni inon det kundel 

vcerestå 
Ved Aftensbordet gjorde han Bekjendt-( 

skab med cn ny Gjæst, Pmsten fra ! Lands-Wem Abbed Lenegre, en nogeh 
usleben, men faderlig og sintfolcndeT 
Mand. i 

»Han er et rigtig godt Manfter paa’ 
en Landsbypræst«, tænkte Lorens. 

Under Maaltidet sit han Lyst til at1 
spørge om, hvem det var, der spillede saa 

’ 

godt paa Orgel; men en vis Undseelse 
holdt ham tilbage. Han oilde nsdig rabe, 
hoor rorthan hat-de ocerct. Undertidens 
skammer man sig over sin Vevægelse, jaj 
skjuler den endogsaa, fom om man lieh-· 
vedesat rodme over den. ; 

Generalen og hans Stu, fom var io-» 
kige for at vife sig gjæstfri ogelstoærdige 
mod der-es Gjæst, sagte at faa ham til at 

glemme, i hoilken strgelig Anledning 
han var kommen. Samtalen var jcevn 
og naturlig; men de bksd tidlig op. 

(Fortfætteö.) 

Sucæld og Smuld. 

Nye Tand er. Eu 60 aakig Ko- 
ue i Jerslev sit sidfte Aar nogte underli- 

ge Foruentmelser i Munden, og hun, 
der fsr var aldcles kaut-lis, er nu i Ve- 
siddelse of en hcl ny Tandmkke. Tan- 
dernc sluttcr tkkc fuldstaendig tttt til hin- 
anden og er mindre og noget mere spidfe 
end almiudelige, men Konten hat« full-- 
kommen Nyttc of dissc sent frembrudte 
Tcknder 

Jugen Stikken, ingeu kaalme, mgcn 
Smerte naar De Witts thtlo Bizkly 
RisersPillck b1«uges. Den bedste chcrs 
Pille, der fabrikereö. Kurerer Fasthed 
iMaven i hvektTilfældr. De hat« in- 

geu Lige. Smaa Piller, liebste Billet-, 
sikte Willen Brug dem ftmks. Vi sal- 
ger dem, ——M. Sjoholm, Daumng 

Dcrfotu Damerne vilde opgichmim 
kevand og holde Blodct tent ved Vtugen 
af Aycrs Sm·saparilla, saa vilde en na- 

.turlig smuk Ansigtsfarvc blive Reglen i 
Siedet for Unbtagelsen. Ncnt Vlod er 

den bedste For-stimmen 
Præinie for Vorn Jdetfranske 

Depnterctkammer gik forledenDag et 

Lovforflag igiennem, i Feige hoilket 
finaa Statteydere, der have syv Bern, 
eller derer-eh fritages for direkte Stat- 
tcr. Times’s Korrespondent i Paris 
omtaler det nannte Lovforslag soin en 

Opmuntring til Folkemængdens Fore- 
gelfe i lovligt Ægteskab. 

Thaer Jll., 22. Aug» 1888. — J 
ti Aar led jeg al Gigtsmæriek i Ryggen 
og var iovcr siie Maaneder sengelig- 
gende. St. Jakobs Oije kurerede mig 
straks. —- J. C. Stand 

En slein Brevadresfe. Fra 
HurupStation ved Thisted er tilHorfens 
Postkontor indgaaet et Brev ined Ub- 

skriftt »Til Moder og lille Broderi 
Horsens«. Poftlontoret har dog ikke 
setsigiStand til at gjcette Gnaden, 
men henstiller til vedkoininende at inelde 

sigs 
Der er een Medicin, som kurerer 

sit-acc-. Vi hentyde til De Witts Kulis- 
og Kaina-Kur imod alle Sommer-ing- 
domine. Jngen Forsinkelse, Stuffelse 
eller fejlslngne Foruentninger. — Apo- 
theker Sieht-hin DUanneblog 

De Witts Kolik- og Kaum-Kur er 

altid sicker. —- De Witts Little Butle- 
Risers er den eneste Pille, der kurerer 

Hovedpine og ordnet Mai-ein Ligeledes 
den bedste Pille mod Ufordojelighed, sue 
Mave og ildclugtende Aande. Sælges 
nf Apothekct Sjøholsn, Tannebrog 

Br ighamY ouiigsBorn. Den 
bekjendte »Yppersicp1asst« foi Motiven- 

fnmfnndet, Brighain Young, hande 7 
Koner og ikke mindre end 56 Born, fom 
alle er leoende endnu og nyde et nimmt- 
kct Hclbrcd. En of hang Sen-irr er i 

disfe Dage bleven ndncennt til Oberin 
de Forenede Statrts Arme-. Alle Sein- 
nerne ere som en Slægt af Kirmpen 
Man tcrller iblandt dem flet«e Advokntetz 
Fort-etningsnnrnd, en Direktor for et 

Jernbanesclslnb, cn Vnnkdirektøi·, en 

Cioilingeniør, en Fabrikejer og sont nycs 
ncevnt en Oberst. Foruden denne ci- en 

halv Sncs Brsdre ogsaa nniatte i Ar- 
meen oq Maiinen 

jII Htiiiiii T -"s1!"1’i"c5 t!«««c!" ·« I« 

Of ««.« .-isl «i..u«c, Lijxlunl likUt 
1"c:. .-.««:-.-, foi in nu- c Cu: iiijedrns zog 
Litu us (E«li·i«1entck. Bcdjic Witwan 

ice er Le. t. H Ucheans Oarfaparillm 
Beggs Faiuklie Medicina-. 
Beggs Blodieniet og Vl Edssetter nd- 

rctter Undre sont Blodrenseiu Jniet an- 

dct Middel er dets Lige. Det renscr 
Bis-del grundigt, forcrdlendc hele Syste- 
inet. Det kan need sainme Sikkerhed 
give-H til Vorn sont til volgnr. Det er 

pnrt eu Fainiljemedicin, og ingen Fa- 
milie bor Verre den foruden. 

Forhandles og garanteresz af M. Sie- 
holm, Apotheker, Damiewa 

En spnns k chrcttelse. ::0,- 
000 Menncsker, mestKvinder, var Lor- 

dng Morgen forsmnlcde uden for de sto- 
re Ferngfelsmnre i Madtid ligc over for 
Skafottct, hvor paa en chncstepige, der 

havde myrdet sin Madmodcr, stulde heu- 
tettm Efter spansk Skik stete Henker- 
telsen ved Kokelning. Den dømte iidder 
peia en Tmbænk foran en Perl, mod 

hvilken Halsen langsomt strucs samtnen 
oed Hjcelp af en Immele Bladene er 

fulde af Bestrivelscr over de Radsler, 
somer fdrbundne need en fpsnst Heut-et- 
telse. Allerede 30 Timer før felve ben 
grnfulde chel«ning, overgives Offeret til 
en hcl Mangde Priester-, sont begynde at 

forderede den dømte til Dsdem Ester 
disse 30 Timers Dødskval var den bebs- 
dømte Pige halv bevibstlss, da hnn blev 
strebt til Stafottet for at koceles i30,000 
medktisines Paasyn. 

Skrofler kan ikke modstaa Apers Sar- 
saparillas rensende Egenskaber. Sal- 
ges af Apothekerr. 

pemmeushevssuldFermaten 
Mks. John A. Clark led afOovedpine 

og Ufokdsjelighed. Hun for-lob sit Hiem 
i LIrdagS for at kjøde en quste af Tse 
Witts Littlo Eikrlzs Eisen-. of heilte 
hua tog en Dosiö, og hkndcss Heucdpinc 
for-fo«sudt saa hemmt-tägldefuldt som 
den kom. — Vi aubefalcr Te Wind 
KOM- vg Komme sokdi vi froh at 

det er et sikkerf og virkfomt Middel. 
Drts gode Virfning oisck sig straks i 

Tilfaeldc af Cholera Motbud og link-rn- 
de Onden —M. Sieben-h Danncbwsp 

Orstevregnen iom FodcmidL 
del J Japan brach Ørnebregncn 
fom Fsddemiddel, og den dcr vokscnde 
Busche skal ikke være vidt fotskjellig fra 
den, der vokfek hos os. Blumen skal 
mke den Inest udbkedte paa hcle For-Wo- 
den. Om Foraaret og i Forsommcren 
fomlcr man de unge end-m ikkc oprulle- 
de Bregneskud, og saa btuger man dem, 
dels friske fomenfagcr i Sappe, eller 
de blive ogsaa tot-rede og sich brugt som 
Krydeti til Kjodspifer. 

Naar den over-sie Del af Plantcn vis- 
ncr om Hiernach öpgravcs Rodde1«ne, 
how-of der laves sorskjellige Stags Sti- 
vclse1·. Stivelscn erlyfegran og btuges 
meget af de fattige iJopan til at blande 
i andrt Mel- 

Hovedpinc, Litkinssiclsh Kunlnic, 
Bindset ynrtigt tsg tietsagctigt fordre-one 
ved Dr. »J. H. Messung Ltoer og Kids 
ney Pillets (Sinaapillek.) 
—IeZJI"FTUTtTt?Ts-ffs"l?tkek— 
hat« opnaaet deres store Berøtnmelke al- 
ene ved deteg virkelige Meriter, og de 

mange tusinder, der taler Lovord oni 

dem, vilde ikke gjsre san, dersom de ikte 
var det, hvad vi paastaar ontdnn. En- 
hver Flaske garanterks for at sum-c find- 
stamdig til Vaaskt«istcn, og ethvert as 
Midlekne er prepareret sor en enkelt 

Sygdoin. PS anbmgti Beggs Famil- 
jesMedieiner vil spare 850 i Dritt-irreg- 
ning. 

Forhandles of M. Sjpholny Apothe- 
kcr, Dannebrog. i 

Eli histortstk Knie. En of Pa- 
ris crldstc og mest bettonite Kafeci, linke 

krocoIie, er innig sot«sounden. Ton 
lIar en lang og interessantbistoric Ton 
blcv ftiftct i Aarct 1689 nf Siciliancirn 
Procope, der sprst indsprte Frngtiiz i 

Paris. Pan Grund as sin Beliggenhed 
ved Odeom Theatret blenden Sonilinggi 
siedet for den litekme Beidens inest 
frcmragende Personlighedet«. bei toni 

Diderot, Murmontel og Metcic, hei« 
sad ofte Voltaiie sm Morgen til IlItcn 
og drak nasbrndt Kasse, mindst nagt- og 
tyve Koppcr ein Degen; nndertidcn drev 

hnn det enng til 70 Koppcr og blcv da 

tilsidst sna ophidsct, at de litt-merk og stin- 
sonske Shuntaler lIan fortc nied sine 
Demut-, ofte ndartcdc In; til heftige 
Stridigheder til stor lsilordc for Hoffm- 
Kavalcrm der betrngtedc det sont et 

Privilegiiiin nt smnlcs i Ante Pmcope 
nied Dotidcnsz Skjonnanch. T-« imod 
blco te domaing bei as oI til indsnndt 
siii snart nist butt. ilndcr Jcevolntinnen 
,oet sorIte Krjseihdonuie fortei anecn 

knn en chIttercndcT ilimxiet sc, indtil ef 
ter Its Nr -0 det ungc F cnlrig atter samle l 
des dei for at til-steif agan politiste ogs 
og liteiHæie Sporgg nmal. Undcr det tin-: 

det .5iejsci«dønnnc vcdligkhoidt Oulo P1u-i 
(-«I)u iit tawcli Ie ydre Unscende og tslcvl 
ilke stniitct as den Lnksnlg og Prngtsys i 
ge, dei- pan den Tid vnr sicmherschidei 

« 

de andre stets-T Imrisiike Rast-er otI Re- 

slnvi«atiom«i«. Te gnnilc Vorde- i Loka- 
lct bcljoldt nmn ai Pictucslscnsyn, os; 
ins-In indsnrte i det lzctr slct innen Jor- 
cindtinger i bct gmnlc Inventar- 

Tn chictdommct lmnde nniirt si«i 
(Zilaiitzpei·iode, kin der daglig icnfp 

Proteopu cn nng Adovknt, der iike lIkws 
de syndcrllg nieget at lot-stillt Un Tag 
nnrlsrth Nnon pxtn alles Lccber, ritt-r 
at lsun lInndc holdt en glimrende Entsinns- 
talc ien politisk Satz« Det var Leon 
Grunde-Um Stimmen med hant kom lsvcr 
Tag cn andcn ung Advokat, Charles 
Floquet, soin tiltaabte Keiseren as Rus- 

land, da denne besogte Piiluis sie Insticu 
Leve Polen! og dcrvcd lagde Grunden 
til sin Popularitct. Pan stimme Tid 
saas daglig i Cato Pioeoksc Gustav 
Flourens og de senere Konnnnnarder 

PescalGronssct ogNaonl Rigault. Da 
Kommunen var bleven besejret, blev der 
stille og Ide icuku Procope, sein i Fjor 
fejrede sit 200 aarige Jubilccunc. Den 
lste Juli er den bleven lukket, og med 
den forsoinder et interessant Assnit as 
Paris politiske vg litemke Historie. 

Eczem knurrt vep S. S S. 
Mrs.S. Nenault, Walda, Fla., stri- 

ver under Dato qf 11. Febr» 1s90: 

»Jeg led as Eckern eller cronisk Hudsyg- 
dom i henved to Aar-. thrent ved den 
Tid raadede nogle Benner mig til at pro- 
ve Deres Swifts Specisic (S. S. S·) 
og det glctber mig at kunne meddcle, at 

»seks Flasker helbredede mig fulbstændigt, 
.og jeg Inder aldrig en Lejlighed gaa tobt 
til at anbefale det til dem, fom er ligs 
nende angrebne.« 

Paul Nationalbank. 
—- Emrfolger M —- 

Howaxsd County Bank, 
s-. ! sie-Ä JVEZMWAL 

Anton ist-tu lupjt il. 82 W WO --—— llsxxlbkt ilt k mit ils 850 ()00 
wam alnnnbclig Nuttoucltnim. Ist-toter absan pcm alle U nopas Munde Oper, 

Tatnpihbs Villctms minng m og Im alle kunnan Pausen-. Pester udlimmss pna gnu- 
itlgc Vilfamx VIgwrlldlaauingertgodc"«’xi1nxick-n kacmhtrk 

Um li. L.cim A. li. Only (" (" llimson 
Plusklnnk VW Inx JEAN-L Jsiwstnh 

HZTERlZÄTlONÄL BÄNK 
DKNNSBKOOH NE BR. 

Almindcliq Vankfdrretntmq wies-est 
Pisngc tillaanci paa gnnsfigc Vetingclfcr pna fast Usjrndom eilt-r prrsonliq Sis- 

knshktn Vckcilcr udstcdcsd pas alle lebende Sttrdcri Verdru· Tumpskibsxilsillrtfet 
til og im Euroka saslgm » 

Notary Public titstcdc i Bank-rn. 

. KI yyl 
s f . A. aa rct . to then. 

Such A. A. Jenseit-s g ob c H n m n r , der vcd den imm- TiTsLs Affittning 
of Plooc, Majdplantrre, Hat-ver og nllc nmligc Aolsrcdskabcr n« bmgt op til 150 
Nr. over scro. Og nu konumr Vestillingcme paa Selvbinbcme. Hang j 

Dannctiwq Smcves oq MamnsVirrkftev 
chforcr fmndclcs alt under Suche-: og Maskinfoget hknhorende smukt og sollt-L 
Ligrlcdcs alt Tra-- og Roms-Animde 
A. A. Jenseit, - Daintcbroq, Nebr. 

()- Kfob ikkk dttUcmch for Rufaarvotc Prifcri -0 

Dannclnog Lumber Co. 
————— Vcdste iivalitct of —" 

Wucher-, Muth Genuas, Vinduciz Don-, Tagmatcrinlc samt alt Skagss Bdng 
ninggsnatcriwu sinnt ok; sc os! Tilfredcshed forsikrch 

53.Pc!c1·scn, 
Mmmch 

u
 

North Platte Lumher Co. 

Howard Min, Nebr. 
--— Imndlcsr tusstl —- 

-111i« Bild-;- Tmmmsr «;.: 13)««.s,s.»««:11if.--i-i-z!» 

Nod miniitct ou laue Prika 
Yi Hasjpser til St Paul l’t-i.—«(,r 

J A. Takte-F 
Filum-Hel- 
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Blikkcnslagerværksted i Forbjndlse med lorretnjngeu 
V i k- rskekdigek ay X srer separate- gsmle og u cslkokc t Bestmlngok pes- Iurt Noth-. 
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GEIST-OF OJHGOGÆHOSH VII ;- — -: -" 
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2dcn Kahyts Billcttcr til ncdsattc Priscr 
for Lystrejsende, som i Sommer oil bcjoge Skandinmsicnf g:-«clden«de paa de bedsic 
dg sineste Tampete paa Atlantcrhaoet, erholdcg vcd i Tidc at henvende sig til: 
Petertsbbeiom - - - Dannebrowpdebtn 


