
eoftcr Martha. 

Evas-les Epheyren 

drum im zranst af M y. 

(seoktsat.) 
du« Morde paa dog paa at veette 
sc men han meerkede fnart, at hansT 

ser var f1«ngteslpse. Der var» 
heil ! 

l 
foraltgcl 
JM zmxx paa, at Bevedftheden vendte 

« 

Lg jo merk han san dct anyt- 

Wl zokspgcne des met-e fette han Vil- 

.mdcr nn var inere nsdvendeg end no- 

M Filum stappes. Det var ham umn- 

ztgt at samle sine Junker ogtage sigsamz 
M til en alvorlsg Anstrengelse. Og’ 
bksmndig laa Angeln paa Gulvet ved 

SM of ham bleg, nfelsotn og sungt 
zandendt 
szs ofte Lorens end havde været 

MEka til Stindød, faa var han dog al- 

MW bange« Tonne Koinde, der laa 

kapskgetig paa Gnlvet, var fom et Bil- 

W paa Toben. Slulde han ikke knnne 

Mc ltcnde tillive igjen! Stødet havde 
W, spk Uoldfosnt, Verm-geler for steerk. 
Wisse nalmindelige ncesten oveknaturlige 
Benuestelige Organismer er der finezjes 
pu- soni ned den svageste Ver-klug knnne 

knuskg for bestandig. 
»Mng dpr her, og det er neig, der 

Wka hench 
Tcnne forfærdelige Tanke fo’r bestan- 

iq med lvimlende antighcd gjennem 
blas Haue-d. Forgjæves føgte han at 

kkpskc sig med, at denne dndlignende Til- 

faud aldrjg afløses af Dpden, og at den 

cgnnlig ikke er farlig. Han havde gletnt 
alle videnskabelige Leerdotnnee; han syn- 
ne, at hnn saa ct Lig for sig, og jo mere 

anzsnlig han blen, des mere afnnegtig 
solle l)-.m fig. De merke Tankcr snnrrede 
kundt i lmng Hoved ligcsom de stygtelige 
lcsnndig snævrere chdse, sont Gribben 
hkskkiucr i Lasten, inden den styrter sig 
ned pan sit Bytte. 

Ten kolde Sved perlede paa hans 
Bande-. 

»Vangn op, Angeln, vaagn op,« sagde 
han« Men intet Svnr lod· Bestnndig 
dennc nlnnxgelige chvcegelighed, denne 

srngtclige Todgstilhed. 
than jpilede hendeg Ojcnlaage op ; Li- 

ncne var ftive og ndtryksløfe. 
»’.)lngela, Angeln, vaagn op!« 
Pludselig begyndte en Haue at gale 

langt bot-te. En anden Hane svarede. 
Ist ivagt Lysskjcrr dcemrede i Gent-streb- 
lle 

Toren-J fik eandskydelse. Naar An- 

gela er falden i denne dvbe, dødlignende 
Somi, san maa det vcere for-di Stifter 
Martha aldrig skal ane, at ljnn har vie- 

:e: i Lorenkk staunten-. Dennc Rats 

Lvleoelser skal for beftandig viere en 

chnnelighed for Sosier Marthn ag sitt 
elle. 

lforens følte sit Mod vende tilbage. 
Han gjorde ikkc flere Anstrwngelser for 
atvatke Angeln, Inen tog hende paa sine 
Arme og bar hende ud i Haven. Han 
gik derbe-Iet, for at man ikke skulde here 
Sandet tnitke. Saaledes naaedc han 
hen til Kapellets Dor, der til al Lykke 
ille var aflaaset. 

Da Lorens aabnede den, kniete-de de 

Tulknchkngsler, saa atdetgienlod iNat- 
MS Stilhed. Lokens ftandsede med ban- 
kmde Vierte. Saaledes stod han i 

WlE Minuter, holdende Angelas Lege- 
YIEM sine Arme og nden at tnrde rate 

ng. 
Eklsnt Morgenrøden begyndte at lys- 

UT, var der aldeles merkt i Kapellet. Man 
kunde lige flimte Hovedalteret. 

Lorens gik langsomt fretnad med den 

bytebare Byrde. Da han havde naaet 
Gntervcerket iKoret, lagde han forsigtig 
Ungle ned paa Fliferne. Han dæktede 

hsllbe til med den tykke Kappe; detpaa 
bslkbk th sig ned og kyssede hende paa 
Psndekn 

»Im-el, min Angeln, FarseL Hvis 
per Sie-es et Liv efter dette — ak, knnde 

lks bog blot tro det — san msdes vi der 

Illtth min Angeln. Fakvel for bestan- 
hg hkk pas Jotden.« 
« 

Men Angeln laa stiv og livløs. Ben- 
M aandede svagt, men Trækkene var 

We US stink. Lorens talte til hende, 
W man kan tale til dsde. 

flng Kapellets Dørtekrikel vendte han 

tYOU stitntede den holde Skikkelfe som 
NWSIUC lange dorte. Fortvivlet strakte 
an Akmslle nd efter den og lukkede det- 
W Deren. 

»
-
 

X. 
Da hatt var kommen tilbage til sit 

Vakelfes fslte han sig til Mode som et 
muste, der er sluppet levenbe fra en 

M Fack- levende, men fatlig faaret. bang ijkte havde faaet et af disse dybe 
m- fvm Tiden kan dulme, men ikke 
SE· Zug-n Staats-reli- eaek Auge-be- 
vebe at form-Its hanc Liv. Og, htm- 

—I:—-———I 

for flulde han ikke knnne vende tilbage 
til sit Akbejde og sine tidligeke Fokhaab- 
ningek2 Livet er end-tu for hain detsatm 
me, sont dct var for tre Dage siden, da 
Ave Maria gienlvd iden stille Stum- 
ringstime. 

Han Inaatte arbejde; for dyb Samte 
er Arbejde en Lindring· 

Klokken sekg ani Morgenrot kjorte Ge- 
neralens Vain fmn for Demn- J sten- 
gende Fart kjørte han im Gaatden. 
Men efter en halo Timks Fort-b apho- 
gede Lotseng, at han havde gletnt sin 
Reisetaskc, der indcholdt nieget vigtige 
Papirer. 

»Lad as kjsre tilbage,« sagde han til 
Kasten, »jeg kan tage nied Taget i Af- 
ten.« 

»Don dn dog koniniertilpas,« ndbtød 
Geotg ved Synet af hasti. »Du ei- et 
tent Held, at du gleinte dine Papiter. 
Tenk dig, man hat« fnndet Spster Mar- 
tha liggende halv dsd i Kirken. Hnn 
var uden Bevidsthed. Man har pmvet 
paa at kalde hende tillive, men uden at 
det er lykkedes. Hnn er nu i Klosiret, og 
Prastcn og Bestyrekinden er has heade. 
Kam hurtig med, du lan maaske faa Lin 
i hende.« 

»Men hvoeledeö tunde Stifter Martha 
vcrre i Kirlcn Klokken feig oin Morge- 
nen ?« 

»Ja, det er der ingen, der kan for- 
staa,« sagdeGeorg; ,,hnn maa viere staaet 
op am Ratten — det ladet til, at hun 
gaar i Sonne — for at holde Ban. Hnn 
niaa saa viere bleven fng af Kulden og 
have mistet Bevidstheden.« 

De var nu naaede hen til Skalen; 
der var et lille Oplab as Kvinder ag 
Btmk 

Sonnen var endnn lige san dyb som 
for. Der var intet, der antydede, om 

den vilde vare i Dage, Maaneder eller 
Minuten Men Lorens havde gjenonndet 
fin Koldblodighed. For Stifter Martha 
var der ingen Fore. Denne Tilstand 
kundc kun varei nogle Timek. OgSs- 
ster Martha vil nendetilbage udenKjend- 
skab til de Begioenhedcr, sont Angeln hat 
oplevet. 

Hast vilde derfor ikke anvende naget 
Middel for at nækkehcnde, skjantalle de, 
der ftod om bendes Seng, indtmngende 
opfardrede hanc dertil. 

»Alt, hvad vi kan gjøre, vil knn vcere 

nheidigt. Onn vil vaagne af sig selv. 
jNaar vi lader denne Tilftand foretage fig 
Taf sig felv, saa vilSøster Martha ved fin 
IOPUaagnen huerken være syg eller mat« 
; 

hnorimod vi ved plndselig at vække hendei 
Eknn frygte for at fretnkalde en fascligl 
Vending." 

» 
Ved Middagstid bevtegede Spster 

JMartha fig plndselig. Hendes Aande- 

idmt, der hidtil havde arti-et aldcles re- 

igelnmgsigh standiede et Ojeblik. Hun 
ludsmdte et dydt Sak; derefter iaabnede 

Øjnene og saa sig om. Hnn var endnu 

iført sin hvide Kjale, og hun fette straks 
paa den og betragtedc den nsje. 

»Men hoad er der i Veje11?« spurgte 
hnn forbanfet og ængstelig ved at se saa 
mange Mcnnesker om sig. »Hvad er der 

stet?« 
»Tak Gad, min Datter,« sagde Be- 

styretinden. »Du er undflnppen en stor 
Fare.« 

,,Hvilken Farr? Det sei-staat ieg 
ikke.« 

Bestyretinden bad de tilftedeoærende 
om at fiærne sig. Da hun var bleven 
ene nied Stifter Marthe-, fortalte hun 
hende, at hnn ein Morgenen ikke havde 

)fet hende i Sengen, at man havde ledt 

i 
efter hende overalt, og at man endelig 

»havde fundet hende liggende soin dad i 
I Kapellet. 
I Sestet Martha var helt bestyrtet. 
YHnn pkøvedepaa at tcenke sig am og min- 

Ides noget af det, der var stet; men hun 
ihustcde intet. Hnn ekindrede blat, at 

hun den foregaaende Aften havde lagt 
stg i sin lille Seng. Hnn havde savet 
trygt, og dog maatte der viere stet noget 
uforklarligt, naar hun nu inidt paa Da- 

gen vaagnede, kltedt i en hvid Kjole og 
med alle de fremmede Mennesker am sin 
Seng. 

»Mit! Datter, tal Gud. Han hat 
frelst dig ved et Under.« 

»Jeg er ikke blvt freist,« foarede SI- 
ster Martha stnilende, »men jeg er helle-.-l 
ikke sag, og jeg fsler mig godt oplagt til 
at nnderuife. 

J samme Øjeblit traadte Larens ind; 
foegjæves prsvede han paa at gjsre SI- 

ster Martha begribelig, at hun havde 
bedst af at holde sig i Ro. Hnn paaftod, 
at hun ikke fejlede det mindste, at man 

havde gjort sig alt fbr megen Ulejlighed 
for heut-es Skyld, og at hun helstfaa, at 

der ikke blev talt mere omdette latterlige 
»Tilfaelde. 

Lotens mengte ikle videre ind paa 

heade. Samme Aften tejste han albe- 
les beroliget tilbage til Paris, og denne 

Gang glemte han ingen Papirer i sit 
Varelse. (Fortstettes.) 

—- — 
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Sumld og Sman 

Karl for sin Hat. En meget 
tyk Herre, der gik over en Jerndane, 
kom ikkc tidlig not afVejen for Lokomo- 
tivet, fomsisdte dam omknld. Der sam- 
lede sig straks en hel Fle Tilsiuere om 

hont, og en foreflog at sende Bad efter 
en Politidetjent. 

Men da reiste den eykke Dem sig op 
og sagde: »Am det behsves ikkr. Hur 
Lokomotioet taget nagen Stude, er jeg 
Karl for at detale den « 

De Witts Koliks og Kolern- Kur et 

altid sikker. —- De Witts Littlo both- 
Ikisers er den eneste Wille, der kureker 

Havedpine og otdnek Mdvetk Ligeledes 
den bedste Pille mod Ufokdsjelighed, sur 
Mave og ildelugtende Aande. Sælges 
af Apotheker Sjsholm, Dannedrog. 

Gyldig Gr und. »He-print hat 
De ikke giftet Dem med den rige kaken 
P. ?« 

,,Nej, hnn er sgu for gannnel og ak- 

rig —- desuden gav hnn tnig en Kurs-. « 

Dell quids, S Dak» 23. Oktdr., 
1889 »Der-es St. Jakobs Olie er sta- 
dig efterspurgt for Ulykkestilfælde og 
Forsiuvelseri vore Stenbrud«. Hery 
A. Cadd, Torhnndlen 

G odt udteenkt. LilleKarl bleo 
en Dag sat i Stammekkogen. 

»Der var takt,« sagde han, »on1 alle 
Stuer var runde; san var der da ingen 
Kruge i den« 

Der er een Medicin, sotn kurerer 

straks. Bi hentyde til De Wilts Kauk- 
og Kaum-Kur imvd alle Sotnmekfyey 
domme. Jngen Forsinkelse, Stusselfe 
eller fejlslagne Forventninger. —Apo- 
theker Sjøholm, Dannebrog. 

FraKafernelivet. Officemn 
»Hm-n har mere at sige end en Leit- 
nant?« 

Kapteinens Oppasfer: »Det hat 
Koptejnen.« 

Officeren: »Rigtig! Og hvetn hat 
mere at sige end Kaptejnen ? « 

Oppasfercm »Kaptejnens Kone.« 

and Forkjolelse gioes intet bedre end 
Dr. August Knnigs Hnmborger BUN-l 
the, hvilket jeg ved Vrngen ofte hat over-l bevist mig onn. Det bar viere i enhver 
Husholdning, skriver Ernst Wolfs, Rock; 

Springs, Mo. 

En paativetig Hostestrnzr 
Vi hat varet saa licldige at sikre es 

Agenturet for Beggs Chem) Hostcsirup. 
Det er en trovirkdig Medicin og vi ga- 
tanterer enhoer Flaste til at give Til- 
fredsstillelsc. Det sknlde glæde os om 

vore Kunder vicde give den en Prove. 
Forhandles af M. Sie-hoan Apothe- 

ker, Dannebroq. 
U h eld Den gatnle Konk: »Her- 

regud, hvor jeg dog er plaget af Ulykker. 
For sire Uger sidcn kjobte jeg cn Drom- 

mebog, og siden den Tid hnr jeg ikke 

drømt en eneste Rat.« 

For at helbrede Skrofler prøo Aners 
Sarsaparilla. Det tenser Moden 

Fornærsneligt Asfeösorem 
,,Men hvormed hat den Heere formte- 
met Dem? Han har jo ikke jagt andet 
end« »jeg fursikrer Dem. .« 

»Ja, netop, Hr. Assessor. Er det 
ikke en geov Fotncrnnelfe2 Han er jo 
Agent for en Kvæqforsikring.« 

Den sind-Feste .-vern(eldes nndeHIden 
of en met somit-, System« treuer 
sent Wod, for at nasre Sundhedens og 
Styx-keins Elementen Bedste Bis-bren- 

ier er Dr. J. H. McLeans Saksaparilla. 
Hvad hun haabede. En gam- 

mel Professor fortlarede nogle ungePi- 
ger, hvotledes Menestets Legetne hvert 
syvende Aar bliver fornyet. »Altfaa, 
Frsken Soensen,« sagde han, idet han 
henvendie sig til en afDamerne, »vi! de 
om fyv Aar ikke langer væke Ftpken S.« 

»Nei, det haaber jeg ogsaa,« sparede 
den unge Dame og skjulte sit rgbmende 
Ansigt i Lommetsrlleedet. 

Jngen Stikken, ingen Kvalme, ingen 
Smerte naar De Witts thtle Bat-h- 
stek-Piller bruges. Den bedste Leser- 
Pille, der fabrikeres. Kukerer Fqsihed 
iMaven i hvertTilfælde. De hat in- 

gen Ligr. Smaa Piller, bedste Piller, 
sikre Piller. Brug dem straks. Vi sal- 
ger dem, — M. Sjtholm, Dannebkog. 

En speieudeelis Frem. 

M1-s. Michael Curtain, Plaiusielb, 
Jll» siger at hun sit en Forkjslelfe, sont 
satte sig paa Langewe. Familien-gen 
behandlede hende i en Magnet-, men vier- 
te blev det. Han fortalte hende, at dxt 
sur Tæking og intet kunde hell-rede ben- 
be· Apothekerne raadede da Dr. Kings 
New Discoveky for Taring; hun kitbte 
en Flaste og til sin Glade fandt hun, at 
den ftrste Dosis hie-sp. Hun blev ved 
at tage pet, og ti Flaskek gjorde hende 
fund og tast. Hnn gior Un sit eget Hug- 
qtbridc og et faa rast fosn nagen Sinde. 
Fri Prtoesiastek hos Apotheker Sis- 
bolm, Dannebtog. Store Flaskek 50 
Cli. as 81.00. s« 

hemmen-heuti-leorspiudeu 
Mes. John A. Ctark led afOovedpine 

og Ufordsielighed. Dnn soc-lob sit Ojem 
i Lordags for at kiobe en Flusse af Te 
Wind Littlo Islmsly Knieer of hnilke 
hnn sog en Dono, og holde- Hovedpine 
fotfvandt san hettnnelighcdsinldt sont 
den kom. —- Vi anbefaler Te Wind 
Konk- dg Kaina-Kur for-di vi nor, at 

det cr et sikkett og virksocnt Mit-del. 
Dets gode Virkning vifek sig ssrakc i 

Tilfælde af Cholera Morbnö og lignem 
de Onder. -—M. Sjsholtm Danach-sog. 

aninneren og Engelfktnans 
den. En Englmtder, fom kalte sam- 
tnen Ined en Indiana-, fpnrgte hom, cim 

han oibste, cn Solen aldrig gaar ned over 

Dronning Victoriaö Lande. 
»Nej«, sparede JndianereIL 
»an dn gjætte Grnnden deriil?« 

spnrgte Engltrndercm 
»Du er vel fordi Gud ikke tat vare 

samtnen nteb en Engelikmand, nanr del 
er mørkt, « lob den Vildes Svar. 

Den fougefte Ntunr taslek Dr. J. 
H. McLeans Tut Wine Lang Bahn. 
Sikker Mit-del for Fokkxpletse, Hæshed 
pg Stenbuog Mangelng —- Jkke nsds 
sendigt at fvcelge en af de state Uhren-- 
ningspillcr, naar en of Dr J. H. Mc 

Leans Lioer as Kidcey Pkurw Unter 

bei 

Co g tt a c et dag, staat alt kottttttet 

til, alt den bedste Medicitt fat Stttettet i 

Btystet trat De ikke det, Fru Hirsch- 
tnayet?« — Jeg et ikte saa gattsse siktet 
paa det. Fat handte det blot to ellet 
tte Gange am Aatet, at tttin Mant- var 

syg, ntett siden jeg hat bcgyttdt at have 
Vtættdevitt i Huiet, sttatttet hatt hvet 
Daa.« 
«·-,,—Jtife-Ttt"e"is" "GFt-t,"s«oitif«g«t"ika·7 
heddet Otdiptogctz og det et lige iaa 
sandt, at ikke alt et Sarfapatilla, fotn 
better Mai-ket. Hvis Oe vil vaste sikket 
paa den ægte Artikel, fortang da Aaets 

Satfapatilla, og tag ittgett andeu. 

Sunbheden ct fat vætdifuld til at gjctike 
med. 

Ists gabkttthättvr. 
Det et as en Fotnøjelic at attbefale 

Beggss trapiite Salve. Dctt hat givet 
iatttnvetlig Tilftedsstillclsc i at ftiltte 
Betændelse, baade has Niettnesict og 
Dyt. J Tilfttlde af Fotvtidelfe, Lit- 

sionet, gamle Saat ellet Pitte i Siden, 
Lunget og Ryg gives dct ittgett attdett 

Salve, det lau bringe saa hurtig og Uc- 

tig Littdtiug. Hort Flaste gatatttet«es. 
Ptia L« og 50 Centd. Fothattbleg af 
Apotheket M. Sjaholttt, Donat-bina. 
«PttnfittquPttnIeaten af» 
Wale6. Ptittsesien af Walcs hat 
eiter cttaelik Stik gioet sine Vorn Kale- 
ttaotte. PtinH Albctt Victot kalbes »Eh- 
die«, ag Pting Gentg kalt-c- ,,Gcotgie«. 
Ptittitgfc Victotia s Navn sotlartcs til 
,,Totia« ellet »Tot·.ie« Ptittscsie Maud 

lydet Nat-net «.Hattic« og Hettugittden 
Taf Fifc talch ,,T«attie«. 

i Om Pause-: as Wart-s for-altes, at 

Ihan et en stat« Dytcuen. Hatt hat blactdt 

tandet en Papegaie, sont hatt ttlv hat 
Ifattgch da hatt var Dtettg, og iam hatt 
hat ltett at tate. Den-z But staat ap- 

stillet i hatts Fotgemah oa hvet Gang 
-ett audiettsiagend tret-der ovct Tærikelen, 
bliaet hatt matttaget med et stittgtettbe 
»Hip, hip, hip! —— Hut-to fot Dran- 
nittaett !« 

H«p««»«««c, It t-.tm-ttc, ttoatme, 
Blut-Fu hutttzt az, t)tt,agettgt fatotevtte 
veo Or J· ap. Wettkam- Btvet as Kitt- 

ttey Pilleti (Sutaap"tltet.) 
Blyfargiftntng tutetet. 

Jeg et Maler ai Haaadvatk. For tte 

Aar siden blev jeg iletntangtebet aiBly- 
fotgifttting iamzalge af at have atbejdet 
medGummi-Maling. Jeg bleo paa kott 
Tid kutetet ved S. S. S. Medicinen 
uddtev Giften gjenncm Hut-eng Poren 
Da jeg tatst begattdte Brugen af S. S- 
S., oat mit System faa gjetmemttttkket 
af Gift, at mit Undetth blev fatvet af 
den Maling, iotn Medicittett uddtev gjen- 
netn Hut-eng Potet. Jeg helbtededes 
tatalt ved Brugen at S. S. S. Jeg 
btugte intet attdet ag hat itke market 

Sygdomtttett siden. 
C. Patk, Leak, Waynesville Ohio. 

Lykkeliqe Hosekmmtuerh 

(Hosekmmmere et et gjængfeNavn foss 
Staten Jadianas Befolkning). PösH mestet Tkimmöns i Adaville, Jud» stri- 
vet: »Electtie Bitterg hat gjort mere 

for mig end alle andre.Medici-Ier lilsqme 
men, for min Nyre- og Levekfygdpm.« 
Farmeren John Leslie, femme Steht 
steiner: »Fandt Electrie Bitters at veeke 

bedsie Nyre- og Levermedicin; gjokde mis 
til en ny Mand.« ijd Gurt-net l 
femme By steiner: «Electric Bitten er 

just Tingen for den frage Mand, der ej 
bkyder sig om enten hkm lever eller btr. 
Jeg fandt Styrke, Appetit og fflte som 
jeg hat-be faqet en ny Kontrakt pca Li- 
set. Kun 50 Ets. Flasten ho- Apotheker 
Sjshocay Demutwa I. 

.----.--—. —-.·-- 

.Paul Nationalbank 
— Esset-folget M —- 

Howaxsd County Bank, 
F-. J mÄ JVc-.-.Z»7mä» 

Autnrjscrct kapital: 820 0.()00. ---- Utllnsmlt thpitzilx 850.000 
lldspm alnnndelig V(1skaot«kctitism. Vaskslcr udsnsch pnn alle Nin-was lebende Vyet, 

Dampikibs Villerm nlialgS, til og fm alle rnropasiske Punkten Pcnge udlaancd pack gnu- 
stige Nimmt-. VI gwr Roma-unget- i gode Raum- en Spannun- 

0- Kjob ikkc dit Minder- for Dufanr vmc Prifcrt -0 

Dannebrog Lumbcr Co 
——-— Vedste Kvalitet of —- 

Lunibet, Kalk, Cemem, Vinduc1,Dmt-, Tagmatetiale samt alt Singt-I Pyg- 
ningsmatetiale. Kam og se os! Tilfrtdshed forsikch 

H. Pctcrieth 
Managcr. 

North Platte Lumber Go. 

Howard City, Nebr. 
— htuidl(sktnm1 —- 

nlks slugn Tom-nos- »«,s Byggomstmsinls 
God Nvalitct og lavk Priscr. . 

Vi Acrlgor til st Paul Priner 
J I. costs-, 

Managot 

I- 
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ffftm 

E AK Mag-IX Meers-X EIN 

Pfcch -. -«- Z- MN8. 

saavol mail Gnmklejsncloms sum Personle sjkkethcl 
"lll l AK PIHT b- UANUUAIUC UIcNT Eli kom- lu is 

« PÄUL ÄNleTRsON I 

XY sT - s« ---------- Nk:smAst·-x. «- 
HO 

lA«’ ,« Ye- 
— 

. ,, O . . Pan ret Ktol Men. 
Sincd A. A. Jenseits g ob c H u m o r , der ved den scnms VII Afsætning 

of Moor-, Majsplomne, Harver og alle muligc Avlgrcdfkabcr er bmgt op ti1150 
Gr. over Zere. Og tm kommt-r Bestillingetne paa Selvbindcrne. Hans 

Dammer Smeves oq MastinsVærkftcv 
ndforer fremdelcs alt under Suche- og Maikinfaget hcnhørende fmukt og solidt. 
Ligelcdes alt Trie- og VognsArbejde. 
A. A. Jenseit, - - Daitnebrog, Nebr. 

ITÆS ()(;« FOR BAUSEST 
kons) Og kJJOU 

30 Yanls morkt KALIKU for 81.00 
20 « allem-zagte KALIKU for 1.00 
16 « julljgohlaat KALIKU for W 
20 « GINGHAM for 1.00 

BOMULDS- OG ULD-FL()12EL 
nldrig lin- saa billigt-. 

HALVANDEN YARDS BREDE FLONELSKJOLETOJER 
alle Fnrver 50 Ors. YanlctL 

Dragter for l)renge, PLUO og dichte-. 
« « M(Hn(1, 8300 og h()jer0. 

Overfrakker for M(1sn(1, BLW og 110j0r0. 

stovler,s « 

skthtl nuksten Flet IsIzkIve 
. .- at 

Flltstovlenshmd det nu koste-r 
Gummivarer. s 

Det vil betalc sig for Dig 
at kjobo (1ine 

KLÆDER, DRY GooDs, FODTOJ 

——— hos ——— 

s. N. wOLBACkL 
sT.PAU1-, NEM. 


