
syst-er Marthm 
Af 

Chor-les Epheitte. 

»Hm-km im sinnst of M .y. 
»- 

(.Jsoi"tsat.) 
JU- sonrcde Lorens loldt, »det er 

« nnnc Soongængcre. Og tro tun 

»k, H, M fpogerz jeg her ilke noget 
edlit i mit Lin ment det met-e alvorlig 

»z. »U, J Morgen tidlig reifer Ieg til 

:«z.z., pg nacn jeg konimer tilbagehertil, 
ndlningcr jeg Angeln MemudesFormnr. 
mitnar De ret, hoad dette betyder, Or. 
kzskprk Ten stuklels Stifter Martha et 

H Men naar hun faarRigdom, naar 

km lslivcr omgioen as Velvcere og faar 
m Lwhuggelige Pleje, som lun kan op- 

;.;«1.zmsd:liigdom, saa vil hun komme 

Tot gjælder altfaa Stifter Mar- 

,i.1»jv ..inaaske ogsaa hendes Lykte. 
im Te iklc sagt, at al den lllykke, der 

k mu- licnde, bestenite hende til at bline 

Nonne? 
Lust nan nu Lykke til Init Forctagen- 

kx H inn ,3-ni-uel, Or. Pastor·« 
plain-n gik hie-m til Præslcgaarden, 

Wn fmoiuct og ndcnatvide, huab han 
still de tkenlc om alt delte. Var dkt Spog 
rllci Pullciif 

In lmn Tagen eftek kom op pcm 
Wunden, sit han at vide, «at Lorens onr 

WI, 
»Ist er en sncgct elskocerdig Mund « 

sagdrlsienrrnlrik » Han laderikke tilat 

Mc inndrrlig alvorlig, meu hoad bryder 
jsg nng der-mit! Alvorlige Folk er i Reg- 
len lieb-clng manorens eralt andet end 

l;edclig.« 

Xl V. 

l5·ftc1l)aanden, sont Loran fjcernede sig 
fraleichenille, bleo det hanc niere klart, 
hyilkct vanskeligt Foretagende han havde 
paacnget sig at ndfske. At finde Grev 
Merandeg Notar, en af de hundreder 
tarer i Pa1«i-5, del var den letleste Ting 
af Verden; nien at ndspskge hani otn den 

lillc Angeln og fortælle hatn oin Stifter 
Mai-tha, det var alletedeniere vanskeligt. 
Hund-n Jldkcnnst hande han vel til at va- 

retage den nnge NonneanteresserY Og 
neinfot un, huorledes sknldc han lnnne 

bedin, nt der eksislerede et TestainenteZ 
Ek chtninente er noget hnnndgribeligr, 
noget, nnnc kan lage og fole paa, ikke et 

link-b i thften. Hvisz Notaren kræver 
e: Bein-J, heilket Bevig skal han da af- 
ginH Knn Angeln selv knnde sige, hoor 
lsirev Memnde havde nedskrcvet sin sidste 
Vinc- 

»’Llngela. .al, hvor forfærdeligt, An- 

geln vender aldrig met-e tilbnge! Hnncr 
borte for bestandig. Alt er fotbi, jeg 
vil ikke lede efter dette Testamentr. Jeg 
vil gjore andre Forspgz jeg skal nok finde 
andre Kvindck, der ladet sig lige fna let 

magnetifere og lettere lede cnddenne An- 

geln. Der er andre Nonner til end SI- 
fter Martha. 

Med denne priselige Beslutning vcndte 
han tilbcjgc til Paris. 

Halt gav sig straks i Lag nied Magne- 
tismen. En ung Pige ved Navn Luciane 
havde tidligere været meget villig til at 
lade sig brnge ved Forsøgene. Hun var 

Ell god Veninde af EmiLD. ., fraPa- 
Us, og det lykkedes Lorens at sinde heu- 
des Bopæl. 

HangjordenogleForspg, somlykkedcs, 
Ulsll han blev snart kjed afdent. Luciane 
Vllle i inagnetiseret Tilstand knn de al- 

mindelige Kjendetegn, der fnart blev Lo- 
rens utanlelige. 

TeHndcn niærlede han, at Lucia-Je 

liade forelsket sig i hatnz dette var hnin 
lsgcfkem modbydeligt. Han prpvede paa 

V indgyde hcnde Hab i Steden for-Kiker- 
iILIWU naar hun var Inagnetiferct, nien 

der 1Wedes ikle. «Forelskelfen vedonrede 
ktvds alle hans Anstreengelfer for at nd- 
dee den. 

DE fststjellige Befalinger, sont han nn 

Vg da udtalte, bleo adlydte meget using- 
USE faa blev han vred og var meget nei- 
melig itnod den unge Pige. 

Halt forlængede undertiden den mag- 
errcde Tilstand i Timevis og studen- 
de Usjagkig og udholdende de forsljellige 

Vethngh Luciane adlød villig som 
M Mastiuy der gaar sin jævne Gang; 
men med et Ord kunde Lorens nedbryde 
tm Vygning, sont han med saa stor Møje 
hqsdc opfert. 

Og bestandig vendte hans Tanker til- 
btsge til Ange1q. 

Hvilken Foiskjcl mellem Angelas vids 

Mdfklfge Klntfyn og Lucianeg plnmpe, 
I,1111l11delige Oignnisjme. Den slnkkclci 
Manne! Lorens tecnkte, at hnn knndc 

lek mere i en Time hos Angeln end i 
lemten Aar has Lucien-e. 

NOle Allm, da hnn git Iorvi en stor 

Fussk- dvor der var ndstillet en Mlengde 
»Wenng Mllsikulste Jnslrunnnter, sit 
M Lje paa et Orgel, sosn var at faa lil 
KMV for otte hundrede Franks. Hnn 

M 

sgik ind. underftste Orgelet og benenn- 
Isig til at kjsde det. 

! Fra denne Stand ai farlöd han tilde- 

»les Luciane. Den blev hele Degen ihlsmme US spillede paa Orgel nden at 
i bkydk sig Itoget orn HnsbeboernesKlager. 
IJ huns Verrelse var der snart ophobeten 
hele Bnnke af de store Mestres Kirkemu- 
sit; men bestandig vendte han tilbqge til 
NOMMS Pasiiondihymne og Gonnpds 
Ave Maria. » 

Der er i Begivenhederne et farunderJz 
ligt Sammet-hang, der undertiden kan» 

ngske tu gansie farstrækket Ilvidende 
Menneiker tale onr Tilfceldet. Men det 
er højst fandsynligt, at der flet ikke eisi- 
sterer noget Tilfalde. 

Da Lorens en Aften tigede ind ad 
Vindnet has sen antilvarist Boghandler, 
der havde Boglade i Nekrheden af hans 
Bolig, sit han Oje paa en ynkelig med- 

tqgen lille Vog, hvorpaa der med hala 
ndilettet Strift stad: ,,Slattet Me- 
raude«. 

Saaledes sik san at vide, at der rnitle- 

lig i Pieardiet, var oed Abbeville, laa et 

Slvt, der hed Merande. 
Bogen var fra 18423 den stildrede 

denne fyrstelige Boligs Skjønhed og Hi- 
ftorie, der tilhortc en nieget gammel og 
rig adelig Familie. 

Denne Gang tager Lorens en uralte- 

lig Beslutning. Det er ikke en fokelfket 
Munde Luner ellervidenskabelithiteress 
ie. Dei er en stvr Retfærdighedghand- 
ling. Angeln er Familien Merandes Ar- 

ving. Hun flal have den Arv, der til- 
kommer heade· 

Pan begyndte nn paa de nødvendige 
Univers-gelten Ved at leese i Vejviseren 
opdagede han, at der i Paris levede tre 

af Navnet Meraude: en Arbejder, Eisen- 
; bensindlægger, nde i ForftadenSt.Antv- 
nins, en Vinhandler i Belleville og en 

Grev Merande, der boede i Qndinotgade 
Nnmer US. 

Hos Portneren i Qudinotgnde Numcr 
118 fik Lvrens at vide, atGrevMeraude 
var dpd Aaret i Forvejen. Han var en 

Mand paa ethalot hundredeAar, der var 

død uden at efterlnde sig Born ; han havde 
knn sjærnt beflægtede Arvingcr. Formuen 
var endnn ikke bleven delt, vg Hufet var 

til Sang. Paa Plakaten stad Notarens 
Naon og Adresse; hnn thd chtechn og 
boede i Elyseegnde· 

For san vidt var altgaaet megetnemt, 
men Lonan Iunde nn ikke komme videre. 

Hin t,«c-flrchn, der havoe meget travlt og 
nur nie-get adspredt, fmilte overlegent, 
da Lorens tnlte om en Arv og et Testa- 
mentc. 

,,Men De vcd da nok,« sagde Lorens 

ntanlmodig, ,,at Grev Merande hnvde et 

nægte Baru; det var en offentligHemme- 
lighed, og det er neesten nmnligt, at han 
iike sknlde have efterladt noget til sin 
Dotter· 

»Jeg ljender denne Historie lige san 
gvdt som De og maafke end-in bedre,« 
snarede Or. Leflechn. »Den lille Angeln, 
sont Greven hver Manned besagte i Klo- 

steret, var Dotter af en af hans Sten- 

fageder, en brav Mand, der dede ved et 

Ulyltestilfceldr. Jeg ved ikke merk, og 

ingen kjender mere til denne Historie. 
Grev Meraude havde taget det statlels 
Barn under sin Bestyttelfe, det er det 

hele. Da min adelige Klientdøde, gan- 
ske pludfelig, som De uden Tvivl ved, 
fendte hans Arvinger, en Pengesum til 
den unge Pige vg hendes Moder. Jeg 
tror noc, at det var en meget betydelig 
Sum; men den sit kun en daarlig Mad- 

tagelse. 
Lorens blco vrcd. Han var kommen 

idenne voernervofe Tilstnnd, hvor man 

ikle taaler Modsigelse. Notar-en soarede 
ham hvflig og koldt. Da Lorens vedblev 

at ndtale sig iorig om Sagen, reiste Hin 
Leflechn sig og iagde: 

,,U!1dskyld, at jcg nfbryder denne anyt- 
tige Samtale. De taler omct Testa- 
mente og om nt faa en Aroing anerkjendt 
som saadan. Det er nie-get godt, men 

De maa fremlægge Bei-ihr Fordet ster, 
har Deres unge Pige itte mere Adtomst 
til at arve Grev Merande end T-: ellcr 

iieg eller den ringeste af mine Skrivere. 

Uswis De tillader mig at give Dem et 

Rand, sna vil jcg opfordre Dem til at 

vpgive Deres llndersøgelser, iom vil vife 
sig at veere frugtesløse. Men dette ped- 

lommer ja ilke mig. Korn tun til mig 
med Alterne, faa ville vi ie, hoad der er 

at gjere. Jndtil da man De helst tie med 

Deres Planer. Undskvld, at jeg trakter 

mig tilbage, da der er en McengdeKlien- 
ter, der vente pan mig.« 

Summe Aften reiste Lorens nd til 

Plancheuille. 
Mondenng 

En paativetlg Hofteflkutt 
Vi hnrimrrrt saa l)eldige at sikre osz 

silgentnret for Veggs Cherry Hastesirnp. 
Dei er en trnmkrdin Medic-in km pj sm- 

ranterer enhoer Maske til at give Til- 

fredgstillelse. Det sknlde glæde og am 

vore Kunder vilde give den en Piave-. 

Forhandlesaf M. Sieht-litt, Rathe-i 
ker, Dannebrog. l? 

i 

Smcld og Smnld.. 

Til Vejrö paa en Heft. Fenste-i 
den Dag forfamiedes 10,000 Personek z 

Sterneckek Parken ved Weißensee i Rcers i 

heden afBetlin for ai fe paa en Buson- 
opstigning, der stulde foeeiages af en 

Luftskipper Damm. J Sieben for den 

almindelige Gondoi vilde He. Damm 
bruge en ievende Heft, der stnlde gsres 
fast under Ballonen med starke Nunme. 
Han agiedeyaa den Maadc at ride 2000 

Fod til Beer Ballanen biev fyldt ag 
Hesten banden fast, men idet Damm 
vilde stige op i Sadelen, Iorbsds Politiet 
det. Til det talkige Publikums Mis- 
farnpjelfe og Sknfieise tnaaite Damm 
leslade Besten og siige til Veer paa fad- 
vanlig Mande. 

»Jeg led ofte af Mavebetcendeiser, ag 
intet hjaip spr jeg pravede Dr. August 
Ksnigs Hainborger-Draaber, fatn som- 

plet restaorerede knig i Lobet afkni Tid.« 
August Annberg (Bagce)s, 9. St., 

DesMoiiies, Ja. 
Ei forgceldet Prinsepar. Princ 

Albert af Valdeck- Pyrmant har iilbndt 
at give sine Kreiitorek 30 Procent af 
der-es Tilgodchavende, og hans Hnsirn 
hat ligeiedes tilbndt sine Kreditorer sam- 
me Sum. De havetilfannncn en Gold 
paa 400, 000 Mark. 

De Wind Liiiie Ea rln RiIcisz enciie 
Pille niod ktoniskMavefafthedek og Ufer- 
døjciighed. Jntet saa godi. 

Din Hoste varer ikke heie Vinieren; 
Du holdes ikke vaagen om Ratten; 
Du faar øjeblikkelig Lindring, hvis 

I Du brngek De Witis Hosie- og Tie- 
rings-Kur. 

En gran Rose. Forfatteren afet 
i Paris udkomtnet priskronet Skrifi, 
Edison niddiag for nogic Dage siden 
fra anin en Parte, som til hans store 
Forbnvselse vifte fig at indeholde en 

grøn Rose. J den medfplgende Stri- 
velfe anmodedeAfsendercn, Dr. Bonel- 
li, en af Staden Tut-ins Repræsenianter 
paa Lagekongrcssen i Berlin, Forfatte- 
ren am snarcsft Innligt atunderreiie Edi- 
son ani, at mer BanellisØnske at tut-de 

opkaidc den nromatist dufiende Rose ef- 
tcr han« Eficr mange Arn-s Eksperi- 
incntcr cidet Iyikedcs Dr. Bonelli at op- 
naa dcttesjceldent snnikke Resultat. 

I Bevidsthcoen oin at have oed Hann- 
dcn et Middel inod Lungefoblødning, 
daarlig Strube og pludselig Fucci-leise 
er ineget beroligende for Forældtr. J 
suadanne Tilfælde spler man med en 

Flafke Ayers Chekty Pectoral i Hufei, 
cn Sikkeryed, sont intet andet kan cr- 

siatie. , 

G o d Betalin g. FokfatterenGil- 
bei-i og Komponisten Sullioan have til- 
fammen for Opcreiten »Mikaboen«faaet 
den netie lille Sum as tre og en halv Mil- 
lion Kroner. 

Hopedp1»e, ·.«L-:«.«-s,·"1-.-lic, Kontine, 
Bis-List hituizt c» (- TJJYMHL fort-renne 
vcd Dr. J. J«). ;-’.·«c·«.«.«.;;·.s.: Quer og Fid- 
ney Pillets (Smaapiucr.) 

Gamle Sport-. Ud for Sand- 
hammetcn opfiskedes for nagen Tid siden 
en Samling Sværd, paa hvis Faker faas 
afbilbet en Ørn med Kongekrone oani- 
tiaicrneP. R. (Fredecik1). Fundct blev 

folgti Lørdags oed Avktion i Ystads Colv- 
pakhus. Rogle of Svcerdene, hvis Fa-- 
ste varbleoet oppndfet og polcrei, og som 
i ovrigt var ret vel vcdligeholdte, kostcde 
9, 10, indtil 12 Kronrr Sfykket, beflei- 
tere og itnbrukne l Kr. 50 Ore, 2 Kr· 

»og 3Kroner. Aoktioncn indlxmgte din- 

trent 150 Krdner 
K 

! Maoefasihed fordckrvci Moder! Oe 

jWitis Little Early Riiers kureier Ma-’ 

Evefasthcd Aarfngcn fimieh Sygdow 
! men kureret. 

) Bote Venner bar brugeTeWitts Ho- 
isie- og Tærings-Kiir. Jugen Sknsseise, 
sog det fortjcner den Ros alle, der prsocrj 
det, tildelcr det. — M. Sjsholiu, Apo- 
them-. 

i »an Gnds Veje«, Bjsrnstierne 
HBjørnfons nyeste Roman, er nn bleven 

«ovcrfatpaa Engelsk af Frøken Elifabeih 
Carmichael. 

Unversterninser. 

Frank Hussmaa i Burlingtoiy Ohio, 
meddeler at hasn var under to Lesers 
Behandling indtit hart blev san daatlig 
st han ikke listigen kunde rtre sig. Sau 
qan de ham den Trost, at detvar Tæking 
sig at der intct var atgjtre. Hatt lob 

k si» Acon-ge til at prvoe Dr. Rings Nen- 
T ist-owns for Tcrring, Hosie og Forij- 
die Føkend han havde opbkugt en 60 

u« :; w spc mir kmn mpqet bedie, og nip- ; 
der nu minfiie sofa I sbi ird. Deskpm 
nun L« r uicnuve-, umge- ellet Biyst- 

» 

« »Zum-r Umi- vssm ruhe NUL MiddkL 
J .. : ...«.....».z. xypankqaskrk 

m um« Hing-Jung Apothek, Damm 
sog. s. 

sp- 

cis aad stupid- 
Det et os en Forntjelfe at anbefale 

Beggd tkopiste Salve. Den hae given 
fortsnderlig Tilfkedsstillekie i at fticne 
Bettendelfe, baade has Mennestet og 
Dyk. J Tilfcelde af Farvridetfe, La- 
sionec, gatnle Saar eller Pine i Siden, 
Hunger og Ryg gives dar ingen anden 

Salve, der kan bringe faa hurtig og va- 

tig Lindring Oder Jtaske garanteres. 
Pkid sti ogöu Cents Fokhandtea af 
Apotheke( M. Sieht-Inn Dannebkog. 

Huetig fat tet. Da Napoteon den 

sprste en Gang tabtefin hat, blev den 
famlet dp og rakt hatn af en innig Sol- 
dat. Napoleon faa its-, hvetn der haode 
satt baut-Damm ogsagde not iaa tast: 
»TatKaptejn ! « ,,Ved hoitket Regintent, 
Sire?«spnrgte Soldaten hurtig. Kejs 
feren iaa nu, at han havde taget fejlz 
Inen da han godt kunde lide fnarraadtge 
Folk, sagde han leendu »Ved min Gar- 
de; thi jeg ser, at du. hat Tankerne nted 
dig t« 

Dagen efter fikden nye Kaptejn sin 

Udnckvnelse. 
Hovedpine stannner direkte fka Maue- 

norden. Kurer disse ved Bengen as Te 
Witts Little Eakly Risers, og Hemmt- 
nen forfvinder. Yttdlings-Pillett alle-. 

vegnc. 
» 

Vi steiget ftete De thts Little Ently 
Nism Pillcr end nagen anden Slags 
Dei-es Virtuing er let, snuerter itkc, og 
god Regulator for Leder-, Mavc oand- 
volde. —- M. Sjaholtn, Apotheker. 

Et ntær keligt Testantente. En 
ganunel South Kaptejanenstane, der 
forleden dødc i Mathport iEngland hat 
bestemt, at en af hansTjenestepiger, sont 
er fent og tyvc Aar gannnel, og sont har 
vætet forlovet tned en heedcrlig nng 
Mand i flere Aar, skal have en aarlig 
Rente paa 800 M» paa« den Betingelse, 
at hun opgiver fin Kæreste og farbliver 
ugift. Ligeledes hat han besientt, at den 
anden af hans Tjenestepiger, der er lidt 

ældre, stal have 600 Mark aarligz tnen 

ogsaa paa den Betingelse, at hun afhol- 
der sig fra alt Kærefteri og Giftermaal. 

dDen yngste af dein skal dog have iSinde 
at give Afkald paa Livtenten. 

,,Jeg led af en Forstuvelse iRygkryd- 
set og kunde ikke gaa oprejst. St. Ja- 
cobs Olje helbredede Inig varigt,« siger 

Mr. M. J. Wallace, Mt. Pleasant, 
Texas. 

Den foageste Natur taaier Dr. J. 
H. McLeans Tat Wine Lang Botm. 
Sikker Middcl for Fotkjsletse, Hæshed 
og Stricke-sog Lungefygr. —- Jkte »d- 
vendigt at fvælge en af de stote UdkenI- 

ningspiller, naat en af Dr J. H. Mc 
Leans Liver es Kidtey Pillets klare- 

d« 
Cn Kæmpekati. Otn en i Chiu- 

gopolitiet anfat Notdmands Begtavelfe 
fottæller et Chicagoblad: J en svcetEge- 
kiste, dækket af sott Kinde, laa Chin- 

»gopolitiets Kampe, Olaf Stray. Ki- 

»sten var 6 Fad og 6 Tammer lang og er 

Tntvivlfomt en af de stetsie, fom er futur- 
bejdet i Chicago. Til det sædvanlige 
Anteil Haandtag var det fejet flete ess- 
tta, tot man behøvede 8 Bætete til at 

bringe Liget ud. Der biev holdtGuds- 
tjeneste paa Notsk og Engelsk. Detpaa 
tog 8 af de fvæteste Politimcend og bat 

Kisten ned. Dei vat- ktaftige Mand 
alle sammen, men dehavde Biug for de- 

res Krieftet for at biete Dlaf Sttays 
Lig ned. Ligspiget satte fig i Vevægelse 
mod Rose Hill Kitkegaard. I Spidsen 
gik21«tilitættiiusikog bereitet-tout »Kom- 

pngni anolitieL Grauenvat den stet- 
ste,so1n nogenfinde er giavet paa Kitte- 

aaatdcin 7 Fod og 0 Tommet lang-— 
Hund« fejiet aldtig. De Witts Hoffe- 

og Tieiingtzs Kur. Middel mod Asthma 
o( den ?tebet, det folget Fortislelie. 

Lille af Statuts« stot i Ftugt: De 
Wind Little Eatly Rifets, Bedste Pille 
im- Maoefasihed, Hovedpine, sur Mase- 

Ltn steileer onetoctldes.undettiden 
ac ku met freiem-, Hynemet kutvet 
tesn onn-, tut at næte Sundtzenens og 
S- --yu n- Eteinentet. Bei-site Blei-ten- 

iet er Lt J. H. McLeans Satiapaiilla 
cleetete pitteei. 

Dette Middel et inatt fsa Iel yndet 
og tjendt, at det ikte heb-ver at steinha- 
ves. Alle, det hat beugt Eleettic Bis-I 
tets, fynge den femme Loofang En eesI 
nete Medic-in etsisteter ikke, og det sa-! 
tantetes for at giste alt, hvad det pas- J 

staag om det. Electtic Bittens pil sit-J 
tere alle Levet- og Nyteondet, vil fjeine 
Philipenfek, Bytvee og andte fra nrent; 

Blod stammende Ting. Vil saaoel fes 
tekang som ,etbrede alle macatiske Sygsl 
des-inne Jmnd Hovednine» nansselig 
2:«-«mg og uyoioejelighcd, ptsv Elec- 
iuc spukte-. Midnqu Satisfaktion 
«»r.««si-»tz, kun- stkenaenesiibanebetaieg. 
VII-J 50 Cis. oa II .«0 Masken pas-Sil- 
yqtmg stipotyeh danach-g. s. 

Eh Paul NatidualbaEE 
Howard County Bank-, 

Fl. PMÄ JVEZJMFLYL 
Autmsiscrct Kapital: 8200;000. --—— Udlnstalt kxkpjtaL 850.000 
Udsptek altpnndelig Vatikionsctitmg. Bemet udstcdkö paa alle Wirt-pas lebende Wer-, 

Dampfkths Bill-net micng nl og im alle emapckijke Punktes-. Pcngc udlaanes paa gan- 
stige Vilkaar. Vi gjsr Udlaaninger 1 qobe For-ne m Mermith- 

0- Kiob ikke diththcn forDufaak vokc Prifcktf f-0 

Dannebrog Lumber Co. 
——«- Bedste Kvalitet of —- 

Lumber, Kalk, Col-teilt, Vinduetz Dire, Tagmakeriale samt alt Slags Byg· 
ningomaterialc. Kam og se os! Tilfredshed for-sicut 

H. Petri-few 
Manuger. 

North Platte Lumhek co. 

Howard City, Nebr. 
— hancllisr mmä —- 

nllo slags Tomcueks og lkyggmuatorinlo 

) God stalitct og lavc Brich 
Vj Sælgok til St Paul Frist-r 

..-.—- 

J I. costs-, 
Mmmgor 

-»Z 
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PUNij «s-»"-.xs- LMNS. 
saavel moå skunclejencloms· som Porsonlja Warnen 

’l’ll- LAYICWHD HANHUAlUc chcNTlclc knu- Im- 

« PÄUL ÄNDLIILSTUV Is- 

THS s’l’ l’AUl«, ---------- NlclkliAsKA M 

I ,, s I . Pan ret Ksol then. 
Smed A. A· Jenseits g od c H u mø r , der vcd den senere Titel Affactning 

af Plove, Majsplantcre, Harocr og alle mulige Avlsrcdskabcr er bragt op til 150 

Gr. over Zern. Og nu lonnuer Vesiillingcrne paa Selvblndcrne. Hans 
Dannehwg Smeves oa MastmsVærkitev 

udsprcr fremdelcs alt under Striche- og Mafkinfaget henhsrcndc smukt og sollt-L 
Ligelcdes alt Tra-- og Vogn-Arbcjdc. 
A A. J en i c n, - - Datcitebrog, Nebr. 

——.—· --k«-—.. 

LÆS ()G WRBAUSES 
kom Og kjobl 

30 Yartls murlt ALIKU lot M 
20 « allerhetlste MLIKU lot l.00 
16 « jnljgohlaal KALlKU for I.00 
20 « GINGHAM for 1.00 

BOMULDS— OG ULD-FLOIZEL 
nlclt·i»- list· satt billigt. 

HALVANDEN YARDS BREDE MmNEIJsKJoLETOJER 
ikxlk l« Janus )() Cts Y zudem 

Dragtor for »Die-»ge, 81.()() og 11«·j0re. 
« « M(k:n(1, 8:3.()() Og hujom 

()v(krfr«1kker for M(1k11(1, 82.0() og hojom 

f 
) 

! 
! stovler, 

skozjtil nustui (1(t Halm 
:"1i 

Filtstovlersllnml (1(t nu kostu 
Gummivarer.- 

Det vl lbetale sig for Dig 
at- ki()l)( dine 

KLJEDER, DRY GooDs, l«’(.)1)1«().1 

—-— hos —-— 

i s. N. WOLBÄGH, 
) sT. Hut-, NEBK 


