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Mz « « hat« ikke niorct sig ined at 

ezi net Sten ned i en Sps iolige 
,..»s«.; s Vandet spielter op, og der 

«- ug en Ring og flere igjen uden 

« »Wie-. Lebtive stokre og stor1«e, 
«; » uaa Beet-dem faa kastes de til- 

,;;«»ps1!cidten af Spen, hour de be- 

« 
Tenne Bewegt-Ue varer lange. 

zzspx Ins er Vanbfladens Ro forsche- 

««.««.« lkkx Nr Sjcrl en saadan Balge. 
«,«.-«.««ks«-k Begivenhed, en Forelskelse 
sksenieel satter Hier-text i Bevægelse, 
« » stillst med Sjælens Fied· Men 

met-e at beklage- end den diiitiiiteSø. 

H .;".eitiiiie1·, nien vi gleinmei ikke. 

.« s«—««-::tsjndei- fnart fin Klarheit, inen 

»Ju- ikte Hippe Mindcrnez Mindet 

« en fortwideligMagL Og en gam- 

zmmk piukk os lige faa meget sont 
U. 

kknsgjaidc denne bitt-e Erfaring. 
haijngt M sitz NVT --J·Eg V« 

nie og arbejde; menArbejde bringet 
,;»gletiiitielse, for man foler Dige- 
igbetn 
Wo provede altsaa paa at arbejde. 
.:;caoptog sine vidcnskabeligeForspg, 
Tlnatret og befagte sine Venner; 
Bidenstabem Venncrne og Theatret 

kein hani alle lige utoalelige. 
an liavde i tidligete Tid gjort Kin- 

n ung, nieget koket Enke, fomhavde 
visit sin afnisende. For at adsprede 
spinnt-de han nn sine Bespg hos heit- 
Etzeat bin taugt fm varindbildsk, 

!:«1::teatnt1ei«ikke blind. Hatt fik 
s::1i;i, ja nassten nlt for venlig Mod- 

ise. Hart ioistod nok, at hvis han 
ikkciate ind paa hendc, san vilde hnn 
ne inmi. Men det brod han sig 
m. Pan lmode itte Lyst til at spille 
its-idem Kann-die. Hunde han ikke 

inljet i Planctieuille nmdt den sande 
Hain-as Hang Forellkelfe iden nnge 
tittsvanki i stimme Liebtik, fotndei 

--.« irr limi, at hnn vilde give efter 
bin-:- Liennetx 
.:-.s.:cde—:» titbiagtc hat-. to Mannederi 

Zoigniaeiglnn Han tæntte ksm 

Angst-L Han knnde ikke tilgive fig 
at lian haode meet san foi·sigtig, 

Frist-wende og fornuftig. Hvadlmvde 
eite aaenet hantZ Hatt havde uilltt 

Fa at bline nlykkelig, og han felte 
;:a:eientnt·ke1ig end nagen Zinde. 

Terke inaatte baue en Ende-. Man 
ikkc okeiskaae den bedfte Tid af sit 

Ellxs Cirkecslnsz Zutritt-. Det gjcetdir 
atixnefxn digse merke Tankei·; han 

se Jtnaela iajen. 
m ietste November reiste han saa 
net nd tit Planchettille. 
eint-sann ndstodte neesten et Gliedes- 

« tit Jan saa Toren-L Han var ganske 
W Wng var reist til Jeatien nicd 

We Punkte 
Fee nor sandelig, at De vil i Lag 
Ists-c sein«-w (sjodt, vi vii fu«-ers 
reined dein. Tet var dog et nd- 
Ykkxilldfalty Te der fik, saa ineget 

C, lein Te hei- kan samleKrrcfth ar- 

TJ Usdnc alle Deres Tohtinentcr. 
TM Tetesz fuldkomne Frihcd her nde 
ti. Te hat« maafke bragt nogle Vo- 
mka CH- (330dt, derer jo udtnætkkL 

kannibejde san tneget, De vil. Host- 
ftuloe Te ikke btive her hos niig til 
LIMan 
TIZ sigcr ikke nej,General, naarblot 
W syge knlde niig hjem.« 
IV iygek Jeg er sprft og fremniesi 
«ng Jeg har Gigt og Hofte og 
« Wiss of Tem. De vilbe soigte 

Pilgksll og Venskabet, hvis Dei 
WA— Desuden maaDe dog bate« 

W» ZU der ci- Mangel paa syge ij Mille. Te er blevcn berpmt her; 

ZW- siden De hat helbredetSpster 
a.« 

Mk fandt,« spurgte Lorens need 
Hm Wegyldighed, ,,hoorledes er 
net med Zester Martha i disse tot 
ever-« I 
« godl sont vel mnligt. Jeg ved 

PVUV Te hat forcskrevet hende, men 

kaledlicint hat lgjort Yidunderr. 
« «t18ktvag, 1a bkysttyg, tagde 
MEDIUM er nu niesten fnldstændiH Fts nor Resten vil jeg indbydevoH 
kxtt til Middog, for at han san 

marksxllåtyeget om hinde. Det er 

im ft; — Land, der onttalee Desnl »Im Heltagelpa Vi vil have l am Whist i Afterr. Jahr-Inn at! 
i k«m«g" fornuftigt af Dein at 

Mk ble syg, da jeg tög tm Ps-; 
Eies havdeHovedet fuldt as merke 

I W« siben jeg er kommen hetnb, ; 

stehe bott, og Madcysten et vendtll 

! Lorens Mte Sanbhed , ikke saa smanl 
havde han gienset Guardens Tat-me og » 

idet lilleKapels hvide Mare, fee han fette 
sig sotn fokvandlet 
z Han fotfætdedes nkesten over dennc 

plndfelige Forundring, der aqbenbarede, 
at baade hans Aand og hats-z Hin-te var; Thier-ne grebne langt stark-re, end han Icle hat-de Iroet. 

(Fortscrttcs3.) 

En gov Linvcalvr. 
Det er os en Foriipjelfe at anbefale 

IBeggs tropiste Salve. Den hat givet 
fornnvetlig Tilfredsstillelfe i at stilne Heimwequ baade has Mennester og 

»Dyr. J Tilfaslde af Fokvridelfe, Lee- 
sioner, gamle Saat eller Pine i Siden, 

;Lungek og Ryg gives der ingen anden 
JSaloe, der kan bringe saa hurtig og va- 

Jtig Lindring. Hort Flusse garantekes. 
HPriå Zis og 50 Cents. Fokhanbles af« 
HApotheket M. Sjoholn1, Dannebrog. 

CO- 

Snmld og Smnld. 

Lille Karl til sin Moder: »Nei, 
Mör, nu flal du bare se; lille Brot pra- 

.ver at gaa paa Bagbenene!« 
Tis sirm R s« s meldes nndertiissn 

’ai ri. tin-. sp .««, Hain-unt kræoer 

; rein Linn-, nn- uc tin-n- Sundyedens og 
» Styuuw Eiccucutcn Bedfte Mahnu- 
ier er Dir J· H. McLeans Sakfaparilla. 

Balkonvetsation. En Dame, 
som er ude over den fagreste Vaar nd- 

bkyder: 
»Ak, jeg mindes endnu mit førsie Bal 

saa tndelig som var det igaak. « 

»Ftakenen maa have en mageløs Hu- ( 

koinmelse, « siger heut-es Bordlavaleri 
med et forbindtlig Smil. 4 ,,Altid hat jeg opnaaet, « skkiver Mr. 
Henky A. Chase, JLO Port Street, San 
jetanciscm Cal., tilde Sept., 1889, 
,,l)nrtig Befrielse fra Gigtsmetter ved 

Brugen af Sz. Jakobs Olje.« 
En amerikansk Valgkandidat, 

»som var meretig end vcltalende, holdt en 
l 

Gang folgende korte Valgtale: 
; »Bælgere, folg nied inig hen til det 

nærineste VErtsshus « « 

e »Jeg unt-endet Dr. August Kpnigs 
iHainlItn«ger-Dt«aabcr nied bedste Resul- 
ltat iniob daatlig Leder. Dette nimmt- 

; kede Husmiddel bar sindes i enhver Fa- 
milie.« Heinrich Stmney Detroit,Mich. 

De Witts Little Carly Risers; enelth 
IPille ntod kronisk Maoefastheder og Ufor- ! Hdøjelighed Jntet faa godt. 

Galant. Man knn vanfkeligerc 
Judtryllc sig mere galant end den gcnnlei 
’Neger, sont sknlde lpfte Plantageejerensi 
Timnkke Dotter over et Stakit, og sagde: ! 

« Vier ikke bange Miss, jeg er vant till 
«at lofte et puktusad « 

; 
i 

Vi sielger flete De Lvitts Littlc Ently 
Riser- Piller end nogcn andcn Slags. 
Dekes Virlning cr let, snicertcr ikle, og 
god Regulator for Levcr, Mavc oand-« 
oalde. —- M. Sjoholm, Apsheken 

Ayers Pillek, hensigtsmæsfige, sikre 
og virksomme, er det bedste Mit-rings- 
middel til Lands og til Bands-. Mod 

Fasthed,s Ufokdøjelighed og uvirksom 
Lever fejle de aldrig. Prøv en Æskcz 
de er fukkerdcekkede. 

Farlig Følelse. Hun: Det er 

dog en underlig Følelse man faul-, naar 

man er bleven rigtig forelsket; hele Ver- 

den blivcr faa fympatetist for en. 

Han: Ja, du ’har Net; jeg kunde 

faa Lyst til at kyssc hver enefte Pige, jeg 
moder! 

Bote Venner bør brugeDe Witts Ho- 
sie- og Tærings- Kur. Jngen Squfelfe, 
og det fortjener den Ros alle, der prøver 
det, tildelek det. —- M. Sjøholn1, Apo 
theker. 

Den svageste Natur mater Dr. J. 
H. McLeanH Tor WiucLung Bam. 
Sitter Mit-del for Juki-stetig Hæshed 
sg Strude- og Lungefyge. —- Jkke upd- 
Ienbigt at focelge en af de stote maus- 

uingspiller, naar en af Dr J. H. Mc 

Lean- Lwer og Kidtey Villers klarer 

: c— » s·-«—..-:»:s·.-( Ini- 

IÅHtIE Isul i nor- 
.»»i-..1, Neue-neu 

.,-k klsJkkxtisz riNiIlekrti 

Jsd I-- »Da-Hm OF ksssustkt DIE-Luft 
This Is. nut- ask-HO. 

ic«:"::s QL Hund. Hullisbllkg, Jll., 
--’1« r« hinauf-s Haus tsf d« Will's Va- 

jkss i« is Pck cxss LTcn Wutgte 3 Fli- 
ssi Immu- Wutcrg og 7 Ase-set Buck- 
k.-z. zum-H Entw, og Benetbleo fplins 
cum Jshn ZWEIFli LECLAwa Jll, 

«»cc .-·) Erbusqcr pqa Betret. Lager-ne 
sahe lmn var nhclbrcdelig. l Flusse 
?-g.cn-s«· Bimer og l Akske Bucklens 
Hast Latw- fssrerede hats. Ins psa 

chyctms Nymer I- 

Cu paalideus posiesieus 
Bi hat meet feu- belbige at sikre es 

Agenturet for Beggä Chem) Dosiesikup. 
Dei er en n·ovcerdig Medicin og vi ga- 
tanteker enhvek Flaste til at give Til- 
fredssiillelsr. Der stulde glatte os mn 

vore Kunder vilde give den en Prove- 
Forhanbles af M. Sitholm, Apothe- 

ker, Dannebeog. 
Toppunktet for G iftefyge 

hat den gamlc Futen Aliee nackt. Oun 
svæemer for Mannes-, men ondstqbsful- 
de Tunger paastase, at hun gjsr det, 
alene fordi hun lagger an paa Monden 
i Muskeln 

Din Hoste varek ikke hele Vincerenz 
Du holdes ikke vaageu om Ratteu; ? 
Du sank Ijeblikkelig Lindring, hvis ! 

Du bruger De Wittg Poste- og Tie-i 
tings-Kuk. 

« 

Honedpme, Ul!hirstelsc, Kontine, 
Mut-M huuizt og vcycgetigt fordreone 
ved Dr. J. H. Messe-uns Unser og Kidi 
ney Pilleti (Smaap·suer.) 

Praktis k. En Dreng stulde have 
fein Dollars for at otngravc sin Bedstw 
moders Kartoffeljord. Han gravede et 

Halvdollansstykke ned i Matten og gik 
faa tundt vg fortalte det til Byens 
Drenge. Den nieste Morgen var Mak- 
ken ligeftem pulverviseret inbtil 2 Fodöf 
Dybde. 

Den store Dr. Botrhoove efterlod tre 

Sundhedsregler: — holde Fsbderne var- 

me, Hovebet kjpligt og Mavcn auben.( Dekfom han levedc nn kunde han have- 
vedfajet og rens Blodet med Ayeks Saht 

l saparillaz for sikkert vilbe han have an- 

set det for bet bedste· 

HLTUTIFLZipEiZifEJ ffstäk fi- Fingsi YO? 
Witts Little Early Risers, Bedste PilleH 
for Maoefasthed, Hovedpine, sur Man-us 

En fin Hentydning. Det ers 
næppe tnnligt at beere sig mere diploma-! 
tisk ad, end en Opoarter gjorde werfen-! 
en Herre, sotn vilde liste sig væk uden at! 
betalc. 

,,Undfkyld min Herre, mcn i Fald De! 
stulde tabc Dercs Pung, beder jeg Demi 
erindre, at De ikke hat haft den frennne 
her·« 

Ej falste Amster, Inen solide Kjends-I 
gje1·ninger, bevidne Ayers Sarfaparillas 
forunderlige Kurs-. 

Den ukendte Svigerspn. Den 
unge Mand: Mit I(7«1·inde er egentlig 
at anholde om Deres Vetters Haand. 

Den gamle: Det gjør mig ondt, Inin 

unge Ven,1nen hnn er allerede forlovet. 
Den unge: Forloveu Og iForgaars 

bad hnn tnig selo okn at komme heri 
Dag og anholde ont hcndeg Haand. 

Den gamle: Osm Forladelsc, De er 

nmaske den unge Mund tncd hoc-n hnn 
hat« forlovet fig. 

Mavefasthed fordert-er BlodetI De 
Witts Little Carly Rifers kurerer Ma- 

oefasthed. Aarfagen fje1·net, Syst-onn- 
men knreret. 

Universalgeniet Niels Niel- 

sen sktiber i ,,Kjøge Avis«: 

Angkerborg den lude September 
1890 

Meddelclfe 
til 

Kjoge Apis A 0 

J Anledning af Bogttytkerkunstens 
450 aarige Jubilceum den 21. Septem- 
ber d. A. vil paa mit Forlag Udkonnne 
en Mindesang om Bogtrykkerkunstens 
brave Opfinder Jshan Guttenberg. 
Sangen toster 10 Øre pr. Sti. 8 Kr. 
pr. 100 og forsendes hele Verden rundt 
need Tillceg af Postafgiften. Ærede 
Abonnenter af Jllustreret Hansavlertk 
dende faar den gratis. 

Niecs«Niecs·-k, 
Redaktsr 

af Jllustreret Hsnsavlertidende 
Angkerborg pr. Kjøgr. 

Hovedpine stammer direkte fka Maue- 
uordem Kurer disse ved Brugen af De 
Witts Little Eurly Riserg, og Hovepis 
nen forsvinder. Yndlings-Pillen alle- 

vegne. » 

Pt·«:sdi.scftokktt og Treuen. 

Taf-ist« Lin-out ni de fort-Hebt Brodtes 
Im te c Gute Acon-m Kansas-, sigek: 
» Leg falcr det at mrr min Ptiqt at med- 
dclr tmilke Undctr Tit Rings Ncw Dis- 
couuu hat« zum-r rot tnig· AkitseLungek 
var nieset angtebne og ntine Sognefolk 
ttoede at jeg lecft i nogle Maancdcr 
knnde Kern-. Jtsg tog g') zinstek as Dr. 
Kings Nun Discovcry og er ten fund og 
ftisk og bot vundet ZU Ph. i Vagt.« 

Tcatctdircktør Love skrivct·: »Eftek en 

grundig Trank-, er jeg ooerbevist osn at 
Dr. Knth Nun Digcovery for Tæting 
overgaar cesn que, og hell-redet htmka- 
oet feilen Den ftp-site Tjeneste, jeg can 
yde tnine tnnnge tusinbe Benner er at 
made dem til at bruge det.« Fri Bis-ve- 
flasick vca Siebel-us Apothek; regulm 
Saat-eli- so Et-. og Fuss. s. 

Honig, sestek qldkig. DeWittts Doste- 
og TckttsgS-K’tu«. Middel mod Asthnta 
og den stehet-, der sslger Fortsplelsr. 

En ancnpeth sotn endog vtl 

stille den bemnte Fotthbko l Slyggen, 
stal byggm Inellem New York og New 

Jersey, ester at de Forenede Stateks 
Konng nu hat indoilget dul. Fug- 
stristet ,,Pkotnetl)ens« slriuek osn Pro- 
sektet: Brer sont slnt optage de dagtigt 
til Ner Jersey kommende ca. 1000 

Jernbanetog og ovekssre dem til Nen- 

York, bllver ikke boggetester de til hin- 
anden nittede, över Asgrnnden stedse 
videke stetnstndte Beeteres (Cantilever)l 
System. Ligesom den hemmte Brock- 
lyn Vw slal den von-e en Hangebro og 
sknl over-sprende den paa dette Sted Both 
Meter bkede Stmn uden Asbrydelse. 
Spændevidden et altsaa betydelig starre» 
end ved Forthbkoen, hvor den ndgjor 
518 Meter. ogsan i Henseende tilBred- 
de og Bwrekrast vil Hudsonbroen over- 

gaa alt tidligere bestaaende, da den skal 
optage 10 Spot. Deus Bredde er der- 

sok anslaact til 20 Meter. Oele dens 

Lerngde vll nted Tilbygningekne tonnne 
til at ttdgjste 1981 Meter. Det vidnnk 
derlige ved Bkoen ester den nhørte 
Spendevidde er dog de 210 Meter hsje 
Taume, sotn stnlle beere Kahlerne, og 
hvoras etlsvert ester Foregioende sknl in- 

deholde lige saa Ineget Mnkværk sont denH 
stirste as Pyromiderne, samt de 4 Bart-? 
lapler. Disses Gsennemsnit skal ud-» 

gjøre 120 Centitneter, og hvert as dem 

skal bestna as 15,000 Staaltraade. Ved 

Hsælp as de i New Jersey ndnntndende 

Bauer, sont have den stsrste Interesse i 
at den numerende Dampsækgesorbindelse 
ophsrer, haaber Entkepresmren, Juge- 
niør Lindenthal, at tiloejebringe de sor- 
nsdne 35 millioner Doll. 

4-A 

«Stiernen«s Præmieliste. 
Enhvcr Abonnent, ni) eller gannncl, 

sont betaler for »Stjctnen« et Aar i For- 
sknd, saar Praniie til en Værdi as 50 

Eents seit tilsendt· Nedensor er en For- 
tegnelse over Bager og andre Prkrtnier, 
sont sra Tid til vil blioe soraget incd det 

bedste, der sindes i Handel-ein De, soin 
udoaslger sig en Prasniie, der kostet tneke 

end 50 CentS, inaa indsende Forstjellen 
tilligemcd Vetalingcn sot Bladet. 
Bote Bestefomldrr. Optcgnelscr 

oni Tilstandene i Daninark og Norge 
sm 1790 til 1815, sainlede og ist-gin- 
ne as Kristoser Janson. Gicnneni en 

Ncekke Billeder saavel sra det hajere 
sont innere Sainsnndsliv tilsigter dette 
Viert at giøre det sokkiSe Aarhundrede 
med dcts Dyder og Lyder mere auskne- 
ligt, levcnde og sænngendc for den store 
Folketg Masse end ske Hunde igjennem 
den historiskc Bein-reist 466 Sider. 

Hestet ist«-tu. 
Gamle Aue Blytækkers stoke 

Dkønnnebog, sra over 200 Aar siden, 
snndcn i cn gannncl Dragkiste, sont 
skulde send-es til Udstillingen, nien 

saldt sannncn danian sandtdenne Bog. 
Hestet i Ocnslag 20 Eritis-. 

Hat-cis Taster. Fortælling sIa Ve- 

sterhavet af Johanne Schorringt Tre 
Assnit, Filia Makis — Doktor Berg 
— Melanie Vc1«net. 159 Sider, hef- 
tet 50 Ceiits. 

«Scnn(ijnnvjn.", Maanedskrift idet en- 

gelske Spi«og, indeholdende Artitler 

og Ashandtinger vedrarende skandina- 
disk Historie, Mythotogi, Literatur, 
Videnskab, Kunst, osv., Oversættclse 
paa Engelsk as Mcsterockikerne i den 
scandinaviite Literatur, Bidrag tilde 

skandinaoiske Settleres Historie Hinte- 
rika. EnAarg. stnukt indb., 82·00. 

El Aar i Californta. Eiter en 

Udoandreks Fortælling as Alexander 
Dianas-. Jiidhold: Et Brev — As- 
rejsen — Fra Haare tilValparaiso —- 

Fra Valparaiso til San Francisca — 

Kaptejn Sutter — Jeg blivet Sjouer 
—- Placcrs — Sierea Nevada — A- 
nteeitaneme — Monden iSan Fran- 
cisco — Jagtcn — Den setste Zagt- 
nat i Parteien — Aluna —- Sakra- 
mente —- Bjoknejagt — Mariposa — 

Jeg blioer Kiceldekmcster. For hestet 
81.00, nn ncdsat til 25 Cents. Jndb. 
40 Centg. 

100 Timeri Enge-Ist as N. Jul. 
Eide, 210 Sider, sinukt indb. 81.00 

BedRytaaestld leddeboPms 
siegen-th. Fortælling as Nicolaj 
(18 Aar gammei). Pris heftet 65 

Cents, indb. 90 Cents. 
dugenottmm Novelle .fm Tit-en 

see den sranste Revolution, as Holger 
Vingr. Jndhold: Et Ooetsald —- 

Past. Majal, Hovedet sor ,,Kirken 
mellem Hsj - Cevennerne« —- Henri 
Duval i Præstens Hjem —- En For-i 
lovelse — Oberst Chantal reddes —- 

Majal gribes aankvisitionen — Hen- 
ri Duval en saaket Fange — Majal 
lider Dsdsstrassen — Henki tttster den 

ulytkelige Familie — Denki og Mag- 
dalene — En Plan — Besiielsetn 
Pris heftet 30 Cents. 

IS Paul Nationalbank 
-—-— Gstkrfplgcr m —-—- 

Howard County Bank, 
öf. J »Z, ZVe3««-.!2««-(» 

Anmrismst kztpjtiklx 820(),000. ---- l kllnst gilt kiqpititlx SIU.000 
lldsprer annian Vankiorrrtninw Refoer udshsdrs pcm our Umva lebende Vyek, 

Dampiktbö Puls-»et- tt1501M, til og im alle cuwpcktfkc Punkten-. Pmm ndtmmcs pna gnu- 
stme Vilkamx Vi gim lldlaaningek i godc Rat-me en Esset-mum- 

0- Kjob ikkc dithnvcr, for Dufmn vorc Prich -0 

Dannebrog Lumhcr co. 
——— Vedste Kvalitet af —- 

Lumber, Kalk, Centrum Vindum Date, Tagmatetialc samt alt Slags Pyg- 
ningsmaterialc. Kam og se os! Tilfredshed f01«iik1«e"g. 

v. Pein-sen- 
Montagna 

North Platte Lumber Co. 

Howard City, Nebr. 
—- lmmller tin-d —- 

0110 Slngs Tommer ng Byggmmtorinlo 
Gott Kvalitkt og lavc Brich 

Vi steiget til St Paul Prisor 
J K. cnttokp 

Mann-got- 

72 ; d 

FHKZ Mer Mk»ik. By 
— I 

Fisch -.;-s«.3- IMNH l --- 
» «- 

saavel mail Granllejenklomss som Personle sjkkerlmcl 
Tll l AYIIVHH UXNUIZAIUC lilslN«l’l-Il1 cum-Im-( 

JIIPÄUL ANDHKb JUN l- 

77 » Hu» .......... MJI 1i.xst(.x. PF- sx JUC N 
I- 

)- » l 
· o . Pan rct Kto igscm 

Smcd A. A. Jenseit-J g odc Hu me r, der ved den jenen- Tilssi Asscrming 
af Plove, Majsplainerc, Harver og alle mutige Aolsredskubcr er brcht op til 150 

Gr. over Zern. Og nu konnncr Vesiillingeme paa Selobinbcrne. Hatt-I 
Dannebroq Sinkt-e- oq Mastmithfted 

udf forer fiemdeles alt under Suche- og Maikinfaqct henhimndc sinnst oc; solidL 
Ligclcch alt Tur- og Vogn Arbeitse. 
A. A. Jenseit, - - Daimcbrog, Nebr. 

I«;--Es (,)(; F()R13«-1XUSIZSZ 
kon) (1)g k»j( )lO! 

30 Yakas mokkt KlLIKnkok M 
20 « 

allerhcclstaKlLlKU lot W 
16 « innigomaat KlLIKo mk 1.oo 
20 « GlllllHÄlll lvk 1.ll(l 

BOMUL-D—S- OG ULDFLOlZEL 
nlilrlgs lin« san billigt- 

HALVANDEN YARDS BREDE FmNEI--3l:.»:or-«Esi«ixiJDR 
alle Ein-vor 50 Us. Mit-den« 

Drei-Am for l)r(-ng(s, 81.(l() ogj llsiienn 
« « M(k:n(l, 83.(l() og l1()»j(sr(). 

Overfmklcer for Mut-Inl, 82.W »g« ltqjtsm 

stovler, 
sko lttl nussten tlot Ilalve 

« . 
« 

« ( Ji 
Flltstovlersålmul (l(-t nu kostet- 

Gummivarer. « 

Det vil betale sig for Dig 
at kjnlpo (lin(s, 

KLÆDER, DRY GooDs, FODTOJ 

-—- lms --— 

s. N. wohe-ACH, 
san Hut-, NEBR. 


