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(Foktsat.) 
GcM Mk den sprste, sont fik Lyft til 

tendehjenk Derefter fnlgte Gene- 

lm how EtscmpeL og Lorens blev 

« tjlbagk iSkoven med en Dreng, 
m bar han«-s Patronek og hans Juge- 

c- 

Lkzidindtil havde hatt vist megen Seku- 

hskskkst men da han nu blev ene, 

igtede hans Jægekmvd ham fuldstætt- 

gftsm den lille Dalg Skroent knnde man 

Turm Kastanjctrceerne skintte Gaatdens 

aarne og det lille, hvidc Kapel, hvor 
psnr Makthn i Gaar ——- — ——. 

Ungqu og Sester Martha, han kan 

kskklne dem fra hinnndett. Hatt er 

nistet i dem. Forelsket, er det niese- 

stm galt? 
Nu hat« vcrret forelstet to Gange for, 
1Ekthtttxt, da hatt vnk 20 Aar gntntncl 
en lille munter, spkgspsk ngkk siks 09 

met Inn Arbejdet«ske, sont han i det 

indste i en Manned hat-be elsket til 

Wap, anden Gang, da hatt var otte 

tyoe Aar gannneL i en fntnk og elfr- 
sdig .ntg Konk. Men disse to Forel- 

elsct«, der Inaaske rntntnede tnereSnttse- 

ghed endKjterlighed, havde aldeles intet 

Helle-z tned denSnterte ogHenrykkclse, 
rfnldte hatt-J Vierte, blot hatt tænkte 

n Angeln 
Pkm k« Gang opdagede han, at han 

than i Steben for langsomt og sindig 
t siigc ned i Dalen, spejdende til alle 

jdct«, sont det søtntner sig en Jæger, 
yrtede nf Sted tncllent Sntaakknt og 

tun-, sont otn det var hnntydeksttttagt- 
atniggende at komme hurtigst muligt 
jmt. Hans lille Ledsager vat« aldeles 

endclog. 

»Nun da, Doktor!« tun-der en sont 
aaitte i Nasthedett af hont- 
Han standjede brat. Under etEgetmk 

ad den gantle Prcesi og leeste i sitt Bon- 
eboq. 
»Eont jcgfer, skal de tilbagetilLattds- 

t.cn, lnd oH folges ad, unge Mand. Kl. 

tstmtt fem, san del er pna Tide atmen- 

ehjettt.« 
»Tag min Arm, Hex Pastor.«« 
»Am-for dei, tnine Bett evendnn pau- 

1beltge. Saa oidt jeg kan se, har De 
ceret hcldig paa Jagten· « 

»Im det hat« vieret en god Dag, He. 
Kasten men tigtignok ikke for lich-Infe- 
agtenszs Vcdkonnttendc.« 

»An, det er nogle sncdige Krabaten 
Lan man staa tidlig op for ait nie-de 

ein«-' 

Der indtraadte en Pause. Præstcn 
sik fvmn Loretts. De havde nok at gjøre 

ed at bctnc sig Vej gjennent Stene og 
jorttckt«nt. 
»Tek er sandt,« sagde Peæsten og 

dek sig otn, »vi! De ogfna i Affen 
giveszeer Martha en Time i Orgel- 
spil.« 

»Ja — — det kan no·k ocere,« sonrede 
Lortng fot«Oirt-et.« 

h,,J)ttn et henrykt over den Time, sont 
OF Sav hendc i Gnnt«. De hat« en inul- 

ttnndelig ntusikalskBegavelse, kjæreDok- 
W, Og hvor glade var vi ikke alle over 

Hm Dem fpille Ave- Mmsin paa Be- 
Amvelfssdagen. Spster Martha har vg- 
fstt Anlceg for Musik, tnen hun er Dem 
langt underlegen, og jeg er vis paa, at 

klugen Undervisning af Dem vil gavne 

hmpe mere end to Aars Selvstndium. 
TO Aar! Ja, naar hnn blot lever toAar 
endnn, stnkkels Barn." 

siJeg hat godt Daub, He.Pastot-. Jeg 
Hause for, at jeg voldte Dem for stor 
Ængstelfe forleden Dag ved at sige, at 

Ygdommen var uhelbredelig. Naturen 
hat uvetnede Hjcelpekilder.« 

»D« harFotsynetogsqa, unge Mand,« 
Wehe Pmsien alvorlig. 

Lorens svärede ikke; han brsd sig ikke 
om at faa en Samtale i Gang. Hatt 
Hob Pmstm holde en Loveale ovetSøster 
Marth- Naar den gode Mund kom ind 
M dette Æmne, var han nasten ikke til 
« f« staut-set igjen. Ssster Martha vcir 

bläbedstt Larerindh der nogensinde vür 
m set ! Plancheuille. Alle de smaa 

th« Vksker hende, og er der en fyg at 

Sljkstpe eller en nlykkelig at ernste, san er 

O set Marthe altid først paa Pletten. 

mai xa takkstltk otn de verdslige Lee- 

» 
n W Net, nnn Ven, vig mig iblandt 

Ezstes Almuelærerinder en Kvinde sont 

n 

« Marth- .,Jeg sial forbi Sko- 

Elxy VS leg stal not sende Dem Deres 

instokken var fem, da Lorens traabte 

» J Kapellet. Ei Øjeblik efter kom 
IIM Martha. 

.e-I-1:1TES man takke Deut meget for Deres 

I Igpsbi Pastoren sngde, at Te ven- 

QWQ og.... 

ofte; Martha. 
Af : 

aode slcmet ind paa en Sti, der fortent- 
andsbnen Ligeledes gik det op for hatn, 

»Ja, fromme Ssster, det er mig en 

Gliede at kunne gjare Dem en Tjeneste. 
Vil De ikke fcette Dem ned. Hvig De 
shnes vin det, vii vi i Dag gjenneingaa 
Rossinis Passivnshynine i Steden for 
Ave Maria Lckg Mast-le til, hvorledes 
Melodien lige ira de sprfte Talter raber 
den dybe ag helligeSInerte, som opfyldte 
Kristi Moden-l Sirt-U 

Lorens havde givet ssg felv det Laste, 
at hnn ikke vilde iremmane Angeh, Inen 

han fette ikkeKraft not til at holde dette 
Lsfie, og da hatt saa den unge Piges 
Blii blive stift, strakte han Haanden nd 
imod hendes Pande. 

Ligesom den fvregaaende Dag udstsdte 
hnn et dydt Sul, vg hendes Øjne tolle- 
de fig. 

Straks vpklaredes hendes hidtil faa 
rvlige vg kvlde Ansigt af et Smil. 

Hun reiste fig, gik hen til Lorens, tog 
begge hang Hander vg sagde: 

,,Tak, fordi du otter hat« kaldt paa 
mig. Hele den ndllagne Nat har jeg 
tænkt paa dig, for jeg drøminer am Nat- 
ten, og san ferjeg dem, svtn jeg holder af. 
J Nat faa jeg dig; dn stod ved Binduet 
vg betragtede Kapellet.« 

»Det er fandt,« nunnlede Lvrensn 
,,Men den anden, Nonnen, hourka 

forstaar hun ingenting? Hunved ikke, at 
jeg er kommen. Hun ved Me, at jeg kan 
se dig vtn Ratten. Hun ved ikke, at jeg 
lan læse dine Tanker.« 

»Hvorledes, læfe mine Tanter?« 
Hun smilte stolt og fvarede: 
,,Ved du ilke det, du, der saa lange 

har studeret Magnetissne? Ja, jeg kan fe, 
hvad der opfylder din Jndbildninggkraft 
og styrer din Vilje. Det kostet mig in- 

gen Anstrcengelser, alt frenistiller sig klart 

vg tydelig for tnig fom i et Speji. Vil 
dn have, at jeg flal fortælle dig, hvad du 
tænkte paa i Nat, vg hvad du tcenler paa 
i dette Øjeblik?« 

Hun fmilte paa en vis drillende Maa- 
de. Lvrcns var altfvr fvrvirret til at 

fvare. 
Da bojede hun sig hen imodLvrens vg 

hviskede: 
»Tai, for din cherlighed.« 
,,Angela, tal ikle sauledcs, neevn ilke 

det Ord. Du forstaar dct ikle. « 

Hun reiste sig og sagde, idet hunlagde 
Haanden paa hans Skulder: 

»Vi er nn fvrenede for bestandig, og 
intet kan stille vs ad. For Fremtiden 
vil jeg altid vcere dig nat-, hvad du san 
end tænker paa vg forctager dig. Jeg 
vil beflytte dig. Og se kun, hvvr gvdt 
jeg adlyder de Befalinger, sont du giver 
mig. Jeg lan ikke handle anderledes, 
for jeg et stalt af at adlyde dig. Hur 
du ikke sagt til mig, at Stifter Martha 
flulde helbredes. Gvdt, siden i Gnar 
har Søkter Martha allerede befundet sig 
dedre, vg jeg lvver dig, at vm tre Maa- 
neder skal hnn viere rast vg itke hofte 
niere. 

Er du tilfreds med mig, minHerre og 
Mester?« 

Lorens svarede ikke. Hvad sknlde han 
ogsna have svnret2 Angelns Haand 
hviledc let paa hans Sknlder. Hatt 
tkrnkte: 

,,Otn et Lieblik vil jeg vcekke hende, 
faa vender vi tilbage tilden kvlde vg tw- 
stesløse Birketighed, saa erSøster Martha 
her igjen, vg vi er freininede for hinan- 
den.« 

Angeln havde allerede gjeettet disse 
Tanker og sagde: 

,,Derfom du vnfker det, kjcere Ven, 
saa vil jeg altid dlive hvos dig, og Søsier 
Martha ital aldrig mere vise sig. Du 
kunde reife her fra og tage mig med, u- 

den at nagen behøvede at faudet at vide. 

Jeg kunde reife med, indhyilet i en stor 
Kappe og vilde aldrig mere fvrlade dig. 
Jeg vilde vcere din Slavinde vg splge dig 
vveralt, til Paris, til Jtalien eller Eng- 
land, hvvr det stulde være. Er du ikke 

fri vg kan gjsre hvad du har Lysi til? 
Hvem knnde standse vä? Du vilde ikke 

give Søster Martha va til at vende til- 

-bage, vg tilsidst kunde hun maaste ikke 

sgjvre det; der vilde saa flet ikke viere no-! 
gen and-n end diu Angst-« SkakkkcsS--i 
sster Martha, hun har endnu ille aflagt; 
-Klvsterlvftet. Det stal fvrst lke vm tret 
Mauneder. Hun vilde ikke viere Nonne. ; 

Der maatte gruelige Begivenheder til ath 
drive hende san vidt. Ja, hun hak lidt 

meget i tidligere Tid, men nu lider hun 
itke mere. Ved du hvad, Lvrenö, hun 
kjender lun sin Moder, hnn ved ikke, at 

Grev Meraude er heades Faden 
Angela hvislede dette Nat-n faa fvagt, 

at Lvrens ncrppe lunde here det. 

»Hast er nu dad,« vedblev hun, »men 
da der ikke er noget striftligt Bevis, saa 
can ingen vide eller bevife, at han er 

hendes Faden Det var hatn, der bespgte 
hende i Klvsiret. Ssster Martha trvr, 
at han var hendes Formynder, rel? Det 
var hendes Fader, hendes virkelige Fa- 
der. Min Ven, lvv mig, at du ikke vil 

rohe denne Hemmelighed for Ssster 
Martha. Det vilde gjsre hende alt for 
pndt, naar hun tænkte paa sin Moder. 

(Fartlattes.) 

Smæld og Stumm 

anisttrafiken iSehweitz 
beregnes at indbkinge Hotelvcktkrne ele- 
ne O, 504.000 Kroner oin Aaret. Der 
siades 1000 Hoteller meb tilfammen 58,- 
000 Senge og en Betjening af 16,000 
PecfoncU 

De Witts Koliki og Konto-Kur er 

quid steter. — De Wins Linie Barly 
Risch er den eneste Ville, der knreker 

Hovedpine og ordnet Meinem Ligeledes 
den bedste Pille mod Ufokbpjelighed, sur 
Mave og ildelugtende Aanbr. Salges 
af Apotheket Sjsholm, Demuwa 

O gfaa en Levevej. En Ame- 
rikaner, Edwakd Manning, har anlagt 
den fplinttrnye Titel »Verben6 Ægspii 
fer-Ehampion«. Han bekjendtgjsr, at 

han kan sætte 100 Æg til Livs i 2 Mi- 
nnttkt og ndfordter alle og enhver til at 

gjsre hmn det Kunststykke efter. Om no- 

gen Konkurrent hat meldt sig vides ikkr. 

Te« Rirrkcslis sksicrnældes nndersidm 
af en iuu Somit-, Lystrnnc tkctoer 
kcnt Wod, for at nære Sundhedens og 
Styucug Etesnenter. Bedste Vlodrem 
ier er Dr. J. H. McLeans Sarfaparilla. 

M a rk T w ai n , den bemnte ameri- 
kanste Humorist, hvis Boger have bragt 
saa mange til at le sig nirsten sordækoet, 
skal selv være en Ineget nielanlolsk Mand, 
sont spler sig ydetst ulykkelig, iscr paa 
Grund as en uafladelig Frygt sor ved et 
eller andet Uheld at miste sin Formue. 
Han ejer halvsemie million Kroner, men 

gtced as Fortvivlelse, da en gammel Ko, 
satn ilke var 25 Dallars meid, dsde for 
ham for nylig. 

Jngen Stillest, ingen Kvalnie, ingen 
Smerte naar De Witts bitt-Ic- Burly 
Meer-Billet hinges. Den bedste Leuck- 

Pille, der subtiler-es Kurerer Fasthed 
iMaven i hvert Tilsælde. De har in- 

gen Lige. Smaa Piller, bedsle Piller, 
sikre Piller. Brug dem sit-eils. Vi seel- 
ger dem, —- M. Sieholim Dannebrog.s 

Grover Clevelands Fedine 
tiltager i sornroligende Grad. J den 

Anledning er der sabrikeret en Slags 
Trædemølle, hvorpaa Els-Præsidenten 
nIaa trantpe en Timeö Tid hver Dag; 
derester underkastes han en krnstig Mas- 

sage og gaar en lang Tut-, isørt meget 
tnnge cheder. Kuren er soreslreven as 
DoktorSchweninger, der allerede tidlsigere 
med start Held har atmendt den paa Fyrst 
Bismarck. 

Den svageste Natur taaler Dr. J. 
»H. McLeans Tor Wine Lang Bahn. 
Sikler Middel for Forli-leise, Hæshed 
og Stcubesog Lungesyge. — Jkke neb- 
pendigt at svcelge eu as de store Udrens- 
ningspiller, nuar en us Dr J. H« Mk 

Leu-is Livet og MDW Pluets klare-. 
det 

En Fu glev en minder alle dem, 
som have anle i But-, ont, at naar 

Fuglene stadiq plukle sig, saa er de be- 

seengte med Umi, for hvillet de kunne 
blive bestiet ved et ganske sinipelt Mid- 
del. Man sonder nemlig et Stylke hvidt 
Toj om Buret ved Astenstid, og man 

vil otn Morgenen se et Utal as smaa w- 

de Dyr sidde indoendig paa Teich hvilke 
saa natnrligvis drcebes. Ferse-get maa 

gjentages saalænge, til Fuglen ganske er 

fri for denk. 

Der er een Medicin, som kurerer 

stralh. Vi hentyde til De Witts Kalil- 
og KolerasKur imod alle Sommeksyg- 
domme. Jngen Forsinkelse, Skusselse 
eller sejlslqgne Forventningek. —Apo- 
theker Sjøholm, Dannebrog. 

En krastig Nceve. Fra et 

Daabsgilde i Berlin sörtkelles en stng 
telig Historie. To jSester com vp at 

sbjeetides, og det endtemed, at den ene 

slog den anden i Ansigtet med en saadan 
Kraft, at 8 Tander saldtud asMun- 
den, ogtre bar-de sig saa dybt nedijs 
Voldsmandens Haand, at de maatte 
met-les ud med en Knibtang. Bellen 
sik Lin som forskyldt, i det Tandetne 
sremkaldte en stark Blodsvrgistning, saq 
at Amen soulmede op, og en Ame-nic- 
tion eventuelt kan blive nsdvendig. Otn 
det var kunstige eller naturlige Tender 
inelder Historien intet om. 

Unversterninqer. 

Franc Huffman i Burlington, Ohio, 
meddeler at han var under to Lesers 
Behandling iudtil han blev san daaklig 
st han ikke tangere runde rote sig. Sau 
gav de ham den Trost, at det var Tæring 
sg at der intet var at gjsrr. Han lob 
sig bevage til at prpoe Dr. Kings New 
Discovery for dring, Hoste og Forij- 
lelsr. Fsrend hsu havbe opbrugt en 50 
Ets. Flaste var hqn meget bedke, og psy- 
der nu fuldsiændig Delbrelk Dekfom 
man lidek afStrube-, Lunge- eller Papst- 
sygdomme btr man prsve dette MiddeL 
M gekannter Tilfredshed. Prtveflqskek 
fkit paq Sieh-Ums Ipvihch Donne- 
besg. s. -....--- x 

demmelishedifuwsforspinvm 
Mis. John A. Clark led afHovedpine 

og Ufotdsielighkd. Dun ioklod sit Hjem 
i Lskdags for at kjsbe en Flusse of Te 
Witts Littlo Entsly Nisus-G af hnilkc 
hnn tog en Doste, og hendeg Oovedpinc 
forsvnndt san hetninelighcdsfnldt som 
den kom. —- Vi nnbefalek De Wind 
Koliks og Kakus-Kur fordi vi tun-, at 

det er et sikkett og virkfomt Midch 
Dets godc Vikkning disk-r sig stkaks i 

Tilfcelde af Cholera Mokbus og ligncns 
de Onder. —M. Sjsholm, Dantubrog. 

En rat Spiie. Ostens m en 

fækdeles listig Ret, men de man nsdig 
anders-ges i et Mistwsiop. J Osters- 
vandet vil ncmlig opdageg en Mengde 
smaa Osters, der ere bakkede med Skal- 
lek og livligt fvsnnne omkring Inellesn 

hverandrr. Desuden er der Mytiader 
as finaa Onn og Jnfusorier, saa at en 

Østerselsker nasppe vil føle sig synberlig 
opbygget vcd Synet. 

Der varer fein Aar, inben Ostens bli- 
ver fnldvoksen. Alle de Osters, der er 

iHandelen, er derser mindst fein Aar 

gamle, nun adskillige ere betydelig al- 
dre. Dct er ikke nalmindeligt, at en 

Osten-s blivcr 12 Aar ganmtel; snan hat 
endogsaa Eksempler paa, at de knnne 
blive over 20 Aar- 

Ayets Satfaparilla indeholder lnlet 

siadeligt Substans og er den bedste 
Vlodtenser. 

Om Nylten af at annoncere 

nieddelet en ametikansk Aois folgende: 
Fra en Familie i Florida fotsoandt 

pludselig en lille Son. De lod hani ef- 
terlyse i Bladene, og famnie Alten kotn 
en Ktokodille krybende op af Floden og 
lagde sig paa Fatniljens Dotiertskei. J 
dens Maoe fandt man Dtengens Smo- 
lehæle, nogle Bukseknappet, en Hamm- 
fuld Glasknglet og en Knie-. 

Hat-comply Nil-intelle, Kontine, 
Biinlcl hnulgt og behagt-list fort-rinne- 
oed »Tai-. J. op. Messe-any Lioer og mo- 

ney Pillets (Sinaaplller.) 
E ksk ong e Milans mer fotestaae 

ende Bryllup tned General Bart-lose- 
Enke er det almindelige Sanilalectnne i 

Paris. 
Barriog var Prcesident i Gntcinala og 

sont saadan styrede han faa godi, at han 
knnde efletlade sin EnTe halvtt·edsindi3- 
tyoe inillionet Franks. 

Man kan not fotstaa, at Milan, dei- 

holder inegel of Pcnge, ogsaa gjor et 

Stykke ud af Enkel-, sktioet et stansk 
Blut-. 

Gigt foraatsages ved en giftigSyre i 
Vlodet og viger for Ayers Willen Man 

tilsyneladcnde ktoniske Tilftelde hat veget 
for denne Medicin« Det kosler tun lidt 
at prove Pilletnes Vitkning i Ortes Til- 

fcklde. Vi sotudslge Snkccg. 

Beggs Familie-Mediclnet. 
Beggs Blodtenset og Blsdskettet nd- 

tetlet Undre sont Blodtenset. Jntet an- 

det Middel et dets Zige. Det tenfet 
Vlodet grundigt, forwdlende hele Syste- 
met. Det kan Ined saninie Sikkerhed 
gioes til Born som til ooksnr. Det et 

purt en Faniiljemedicin, og ingen Fa- 
milje bot vare den fotuden. 

Fothandlcs og gatantetess af M. Sis- 
holni, Apolheker, Dannebtog. 

Dygtighed og Samoittighedsfuldhed 
bringet Fremgang i Vetden og dette er 

Aarsagen hvotfot Dr. Lukas Dispensa- 
ty, Randolpb Stt., Chitago, ifaa Aar 

hat sont-get sig op til en af de storste An- 

stalteri sll Slagg i Landct. Skriv dem 
til om Du lider af en eller anden Sog- 
dom. Bteve kunne sktiveg paa Notsk. 
Bogen ,,Livets Heninielighedet« fendeel 
ftit til alle· 

Mange Mennefker have ladet sig natte 

af avertetende Koaksalveres lokkende A- 

oettisfementer og betalt stote Sammet 
fot en Behandling som ofte var parte 

end ingen. Dr. Rasender-g Co. i Chi- 
cago, hois Avettissemenl staat at lase i 
en anden Spalte, hat i mange Aar nydt 
den mest ubetingede Tillid og anles over 

Alt for at viere en af Vesiens bedste Las- 
geanstslter for alle ktoniste og private 
Sygdomnie. Man kan derfot med Tryg- 
hed og fuld Tillid henvende sig tildeni. 

Electrkc Bitters. 

Detse Middcl er snatt san yel ynbet 
og kjendt, at det ikke behsoek at steinha- 
ocs. Alle, der har brugt Electkic Bit- 
ters, fynge den samme Lovfang· En ke- 

nere Medicin cksisteret ikke, og det ga- 
rantekeg for at giske alt, hvad der paa- 
staas om det. Electric Bitteks vil ku- 
rere alle Leon- og Nyreonder, vil fjeme 
Philipenser, Bylder og andre fra urent 
Blod stammende Ting. Vil saavel fo- 
rebygge som hell-rede alle malatistc Sys- 
domme. Jmod hooedpine, vanstelig 
Assøring og Ufotdsjelighed, pksv Elec- 
tkic Bitter-. Fuldstcnbig Satisfaktion 
garanteres, eller Pengeue tilhcgebetales. 
Prig 50 Ets. og 81.00 Flocken paasiss 
hol-n- Apothet, Danach-pp s. 

St. Paul Natioitalbank. 
—- Cttertolqer M -—- 

Howard Ocunty Bank, 
FA. Pisa-, JVCØMFXYL 

Autoriserct Kitpjtitlx 8200.000· sp— llithotxttt Kapital: 850«000 
ltdspkek almiudklig «t«nstttot«t«tsttltttg. VcMcts ndstcdks Zum alle tstsropaks lebende Amt-, 

Pamptkibe Vttltstms titmth til og im alte euwpmttc Punkten Wam- ndlaancs paa gnu- 
itige Nimmt-. Vi gjst ttdtaantnger t got-e the en SpornttteL 
i— 

Geo. tä. Lean. A. li. card-. c. (J. tlanSmL 
Freude-nd Vtmnnn Kadix-h lcnmsmssnn 

HZTERIZATlONÄL BÄNK. 
BEIDE-KOCH III-BR- 

MmtudcIMPLItfotsttettttnq todt-res. 
Penge tillaans paa gunstigc Bett-Ugolin- pan fast chndom tstlcr prrfmtlig Sil- 

kct«l)ed. Vckclcr udstrdccs pnanlle lebende Stædcri Verdau- Dampskibsbilletter 
til og fra Europa fastgch 

Notary Public tjlttcbc i Wanst-In 

Pan rct Kköl igjcu! 
Such A. A. Jenseits g od e H u m o r , der ocd dcn frnckc Tiw Afscrtntng 

af Plain-, Majsptantere, Hat-ver og alle mutigc Avlctrcdskober er bragt op ttl150 
Gt«. over Zern. Og un kotnmer Vestillingcme paa Selobtndcme. Hans 

Dann-proz Smeves oq Mattmcherkftev 
udfprer fremdeles alt under Smcde- og Maikinfaget hcnhorenbc smnkt og sollt-L 
Ligelcdeö alt Tre- og VognsAt-bejde. 
A. A. Jenseit- 

-I 

I
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I
 Daititcbrog, Nebr. 

--·.«-- 

o- Klub ikkc dithInber, for Dufaar vorc Prifert -0 

Dannebrog Lumhcr Co. 
—- Vebstc Kvalitet af — 

Lumber,Kalk,Cemcnt,Vindne1-,D,øre Tagmatcrialc samt alt Slags Pyg- 
uinggmateiialr. Rom og se os! Tilftedshed format-. 

H. Bett-rieth 
Montagna 

North Platte Lumbor Co. 

Howard City, Nebr. 
—- lmntIler tnncl —- 

nlhs Hing-( Tom-nu- »;; Byggunrctesrinlu 

God stalitct og laue Prifcr. 
Vj steige-r til St Paul Prisesr 

J Z. contes-, 
Mit-tagel- 
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xåz 91T032r2 check-« DNI 
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I saavel mail Wut-jammle som Persoan sjkkarhetl . 
, leLlÄElFsmlk (-AN(-lsAl(l«JIi-;1N"JHK cusxslusi 

I , «PÄULÄNDI—THS()N Is- 

THE sts »Am-, ---------- MIIMAHKA A 

Maskmernes Tidsaldcr! 
Damigbe Maskines öz Vognudsalg 

—- anbcfalet iik ildoalg of —- 

Plouqh dar-ver- 
CheekRowerc, CornPlanteri, 

Ost-ver, Binveqara 
Champion Steh-ts- 

(lil at jasm oaa Womian 

Staa- og Histesnaskiner fka Furmvogne samt 
den verbensbckmme ,,Buckeye«-Fabnk aabms og luktcde Mehrwogne 
M Lageret er velvalgt og fuldstcendigt, og da min Tid nu udelukkende an- 

veudes paa benne Fortetning, er jeg istand til paa kort Variel at tilfrcrsssnlle et- 

hvert Krau. 
Win. p. Ostens-w 

Trlnimtls cemlnarlmm 
Undervisningen ved Seminariet, haa- 

de for dentheotogisie og iotbetedendeAf- 
deling, begynder ocn Gud vil, Manda- 
gen den sie Oktober. 

De, sdm stille Optagelse i den thes- 
logiske Afdeling, man inden 15de Sep- 
indsende til Undertegnede skkiftlig Aas-g- 
ning derein. Anfogningen stilles til Di- 
rektionen for Seniinatiet og nma ledsq- 
ges af en Udsigt over Anspgerens Lins- 
spkelfe og tidligere Stolegang samtVid- 
nesbyrd sra tjendte, kristelige Mand- 

De theologier Studenter have fri Un- 
detvisning og Logis i Seminarien 

De, som tnste Optagelsei den forde- 
tedende Afdeling, eller agte at fortsætte 
sin Skolegang der, man melde sig inden 
den 15de September til Undektegnede. 

Betalingen for Eleverne i den forde- 
redende Afdeling er for llndervisning og 
Logis i Seminariet 825 pr. Scoleaar, 
ellek 812.50 pr. Termin. 

Baard i Seminariets Boakdinqklub 
kostet tnellem ils-so oq 82·00 pr. Uge. 

Albert Lea, Minn. i Juli 1890. 
G. B· Christianer. 

Bestyrer. ; 
N. B. Jndtil den 21de Sep. forbli- : 

ver min Adr. Bot 475 Albert Les-, ! 
Minn» eftek den Tib: Trinity Semi-; new, Blau-, Nebr. 

l 

Notdtydfke Lloytx 
Denne Linies bersmte Skibe lsbe di- 

rekte mellem 

Baxiwww og Erz-»M, 
og befokdrer Passagerer til sverorbents 
lige lave Priser fra 
Gøteborg, Mal-wi, Stockholm, Kri- 

stiatiia, KristimisgamL Berge-h 
stavangmz Dkonthoim, 

Tit St. Pant, Reb. tun Wiss 
Tit Dumms, » kmt Gsc 
Tit Blau-, « tun 43.50 

ijbetrhaon og(75bjcrg: 83,00 lauen-. 

«sikl(etsh0(1 og Biskvemmelighod« 
er Kompagniets Valgsprog. 

Nordtydske Monds Skibe hat i et Tidskum 
as 30 Aar sprt mcrc end 

—1,885,513»Bazfagerek — 

trygt og jikkett over Atlantethaven 
Nakmere Underrctniug medbeled af: 
II. schau-her « so» (ocneks1-Asenwk. 

No. 5 so. any sit-» samt-Jota Id. 

J. Um. Eichenbqu Geist Agent 
Cbicago, Jll. 

Bote Agentek paa Landen 


