
«oftcr Martha. 
Chor-les Epheyre. 
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kz;k Vllx. l 

itkk Dir er ttist nde iPlnncheuille ncn’ 
d wesen tin bidende statt-, iskolded 

Wk Wennein Træernes blndlaseGrenr. 
« oe lniioe Sucnmrker ligge de strau- 

We Dust i lang Afstand fka hveranth 
« im den-J Stokstene hæver Regen« sig 
»Hm Frist-how i den tangede Lttft Vetene 
kkk konnte, pg Frone af sekigkudc Kra- 

gkk innge gjcnnein Lasten. 
z««m71«te, tunge, lnvthængendeSkyer 

Weg af Sted af Vinden og indhylle 
Lipkrgene i fllgkigt Møkkes 

J Vorm-i Sjæl san det endnu mor- 

kms nd end i Daten iPlaIicl)eiiille. Han 
works-, at han havde forspildt sit Liv. For 
schon-c Menneske indtmffer der en stieh- 
Msmngkr Stund, hvor dets Frelntid stal 
WWHH en Livslykke knn vcere afhoengig 
sitt Minut. 

Man haode i det ophøjede,afgjørende 
chlilik hockte-n vistBestesnthed, Mod el- 

l» zehn-syn. Hnn havde ladetden afng- 
nnde Zinnd i sit Liv glide bort uden at 

bcntth NU- 

Tisnne Ztnnd vil aldrig merk vendc 

,Hk«1gk, og fykretyve Aats Anger ogTaa- 
m. ou km gjore det skete godt igjen. 

Jn, Loreng hnvdc forspildt sit Liv. 
Ton nlytkelige, han havde forstødt An- 

gito, og Angela, bet var jo Kjærlighe- 
den, den dybe, stimme, uendelige Knec- 
kjghksd, ioin Digtetne og Heltene have 
solt chi, den grlenseløse cherlighed, der 

ilke ladet sig foreskrive Love, nien trodser 
de lotterligc Snnifundsvedtægter, der 
lonler on. 

Angeln, dct var ja ogsnaVidenskaben, 
en nbegmnset og hemmelighedsfnld Vi- 
dcn, som overgaar al mennelig Kund- 
stab, og sont tned et Sprnig vilde have 
gjort Boten-J til en af Menneskehedens 
Velgjorci«e· 

Visd et skelfotnt Lykketrcef hat« han op- 
lcoet et linder. Han hnr haft en over- 

notnrliq Anbenbaring, og han har ikke 

draget Fordel af den. Hvilken Daare, 
ja hoilken tredobbelt Daarel 

Han hat« opgiuet ethvett Hand. Han 
ved, at ntt er sotsbi mellem Angeln og 
hain. Brnddet er dybt og nlægeligtz 
Fortiden vender aldrig mete iilbnge. 
Jngen nicnneskelig Magt evner at tile- 

gekalde det Minut, der«er sonndet, nd- 
flctte et en Gang nbtalt Ord. Et Ord, 
et eneste Otd hat lydt for Angelag Oren 
nied Ligktokleklang, og Angeln er død for 
bestandig. 

lldc paa Plancheuillegaarden var Ge- 
neralcn ene; han havde et Anfald af 
Gigt, og det faldt ham meget bcsvcerligt 
at komme ned i Spisesinen, da Moden 
var anrettct. 

»Tai for dette uventcde Beføg, sont 
jeg ikke havde kunnet gjøre mig Hnab 
om, min kjcere Ven. Hoor det var kjønt 
of Dein at tænke paa mig gamleEneboer. 
Er De los-innen for at helbrede nIig ellek 
for ot adsprede Dem seh-? Jeg tror 
nn Te hat Sorger, Kjærestesorger mau- 

ste.« 
Lorens rystede paa Hovedet og son- 

reer 
»Tct kan man aldrig vide. Selv for 

de li)lceligste Mennesker er Livet en tnng 
Binde; i hvert Tilfælde tror jeg, at De 
vil komme Dem før jeg.« 

»Au, De er et stokt Born, chei-lig- 
hcdssorgek staat ikke Fon ihjn; de er 
ikkc eIl Gang stnertelige, men til en vis 
Grad behagelige. Nei, hoad der er 

haardt, det er Tabet nf Ungdonnnen den 
stimme, berufende Ungdmn. Men lad 
oH ille tale mere hemm. Hvad sil 
DE füge Dem for her ude i Enfoinhc- 
den?« 

»Jeg hnr medbragt nogle Bøger og 
vil arbejde, fom jeg bedst kan. Arbejde 
er dog den bedste Opsindelse, som cndnn 

Fklliott iil at raade Bod paa Sjælclidel- 
er. « 

Men Lorcns gav ·sig aldeles ilkc til 
nt arbejde. Jkke sna snnrt hande de 
spist Frokost, for han gik til Priestegaar- 

en. 

»J, der har vi jo vor unge Doktor,« 
ndbrød den goderst; ,,bringer De godt 
nyt?« 

»Jeg kan endnu ikke sige Dem noget, 
incn jeg haaber i Aften. ..Jeg man fakst 
tole med Sester Martha. Hoadjeg hat 
nt meddele, maa viere en Hennnelighed 
inultum hende og mig. Vil De under- 
Wle hendc om, at jeg oin en Time haa- 
VN Ut sc hcnde oppe paa Gnardcnt Jsgq 
VII Mk Ins-d l)ende, bede hendc otn nonles 
Äsoilloringey og hendes Stisebne nils 

: its(ir..z-,Eg us det Luni hnn gincr 
nng.« 

l 
»Te taler i Gaader, nien det sial ske, 

spm De Unster. De ved, at jeg hat fnld- 
kommen Tillid tilDem, men De maa be- 

W 
handle hende med Sknansel, ikle sandt, 
ljære Ven?« 

Lvrens sad iDagligstnen og ventede 
paa Sester Marthe-. Ei stpkt quc 
drændte t Kaminen, medens Stuf-m- 
gene pistede mod Ruderne. 

Han hat-de gjenvundet sin Aandsnceri 
verelse og sin Koldblodighed Jo Men- 
Ukstkks Sljcedne stod paaSpil, hans egen 
og Armean Det er oste Tilfceldet, at 
dadsdsinteidet asgjsrende Ojeblil oise 
M kaftkkbelig Ro. Loreng udviste nn en 

lignende Ro. 
Ssster Martha traadte ind. 
»An, er De der, fromme SIIler,« 

sagde Lorens og gik hende imsde. »Kom 
hen til Jlden sor at tsrre og varme Dem 
lidt. Pastoren har rimeligois snstDent, 
at jeg gierne uilde tale med Dem otn en 

Ineget vigtig Sag?« 
,,Ja,« soarede Sester Marthe, ,,men 

jeg sorstod ikke, hvad han mente. Det 
er ntaaske otn init Helbred?« 

,,Ja,« svarede Lorens, ,,det vedrører 
Deres Helbred — og noaet qndet. Lad 
as sarst tale otn Deres Sundhed,« 

»Talket viere Deres Rand, er jeg nu 

helt rast. Til Trods for Vinterknlden 
hoster jeg ilke mere, ag jeg har heller in- 
gen Feder.« 

»Fromme Stifter, ingen lan glcede 
sig cnere over dette uventede Held end 
jeg. 

Hatt saa paa Saster Martha og blev 

gansle rørt. 

Aldrig haodc den unge Piges Øjne 
funklrt tned en renere Glans. Dette 
blide, nskyldige og srimodige Blik glor- 
de Lorens helt sorvirret, og han salte 
cherligheden til hende onagne i sin sulde 
Styrke. 

Han sasnledehele sitMod· Hatt vilde 
gjare sin Pligt til det sidsle. 

»Den-s Snndhed er nu gjenvunden, 
og det er det vigtigste asalt,« sagde han. 
,,De niaa fortscette den samnie Frem- 
gcingsmaade soin hidtil, san lieh-ver vi 
snart ikke at tænke paa Sygdöm og Me- 
dicin. Naar jeg har bedtDem otn at 
komme her heu, saa er det, sordi jeg can 
meddele Dem noget vigtigt oin Deres 
Familie« 

,,Om.tnin Fantilje!« uddrød hnn sor- 
bauset.« 

»Ellet· snarere otn Greo Meraudes 
Familie. .Bliv ikke fordert-set, fromme 
Søster, lad inig sortlare Dem dette nier- 
niere. Tilfældet eller ntaaske Forsynet 
har sat mig i Forbindclse med Deres 
Formyndcrs Familie og. ·« 

,,Gaa ikke videre,« sagde Martha og 
reiste sig. ,,Jeg kan gicette, haad de vil 

sorcslan mig, nienjeg siger Dem sorud, 
at jeg ikke tager deriinod. Efter min 

Formynders Død blev der tildudt min 
Moder en lille Pension; men hun vidste 
den tilbage, da hun syntes, at man ilke 

skyldte hende noget, og da hun sandt, 
at hun ilke knnde modtage en Almisse 
af Grev Meraudes Arvinger, fordi oor 

Bestyttcr hat-de taget sig as hende og 
mig. Hoad min Moder har gjort, vil 

jeg ogsaa gjøre, ag det falder niig saa 
meget lettere, sont jeg ikke trænger til 
noget. Om nogle Dage aslægger jeg 
Klosterløftet, det er min urokkelige Be- 
slutning. Jeg trænger saa ikke til den- 
ne Verdens Geben Sester Martha In- 
ster tun at blive glemt.« 

»Fromme Stifter. De har wisset- 
staaet mig: Her er ilke Tale om nagen 
Almisse. 

Hvad vilde De vcl sige, hvis Grev 
Merandes Arvinger ikle var hans lovli- 

lige Arvingcr? Hvad vilde De sige, hvis 
Grev Meraude havde efeerladt Dem hele 
sin Forrntte?« 

,,Aa, det er ikle muligtz hvis jeg ikke 

kjendte Dem saa godt, kunde jeg fristes 
til at tro, at De har niig til Bedste.« 

,,Fromme Stifter-, dette er et aloor- 

ligt Øjeblik. Soar mig cerlig og op- 
rigtig· Naar Grev Meraude besøgte 
Dem i Klosteret, talte han saa aldrig 
til Dem otn Fremtiden og otn sine Pla - 

net?« 

,,Nej aldrig. Hoorsor slulde han 
giere det? Hvad kunde han vel have at 

sortaslle mig? Ved De itke, at han var 

niin Fortnynder, og at min Fader haode 
været Skovsoged paa hans Gods ? « 

,,OgD Ae oed intet mere?« 

,,Nej, slet intet mere. « 

SIster Martha betragtede Lorens tned 
en saa ustrømtet Forbaukelse, at han 
ille vooede at sortscette. 

,,Nuoel, fromme SIster, jeg ved, at 

Grev Merande har esterladt et Testa- 
inente, og atDe er hans eneste Arving.« 

Spster Martha var bleven gnnsle bieg. 
»Undslyld, at iegsparger Txkss derom, 

Inen hoorsor taler Oe saaledcs til miq? 
Hur De set det Testamentrs Har Te 
dct Innaske med?« 

»Nei, jeg har drsvrrrre ilke set det, 
nnsn jeg ved, at det er til.« 

»O» Zic tun iitc sige mig nogct destcnn 
deman 

»Jeg hnabcde, at De kunde give mig 
nogle Bink.« 

»Jeg, hoorledes det?« Slnttes. 

— 

Smæld og Smnld. 

E n n y Pf ofet. Boulangets Fjene 
der stulle vogte fig, sigek en Or. Barm- i 
et engelfk religijsl Christian World. 
Von har neinlig giort den Opdagelse, at 
den tapke Generals Navn indeholdek del 
hemmelighedsfulde Tal Soo. Den U. 
April nafle Aar vil der ske en Fokandring, 
og kott eftek vil Boulanger dlive den 

ypperste l en Fordundsstat, der beste-at 
af fi Kongeriger. Detle For-bund vil 
bestqu til 1897, da der vil blive en al- 

mindelig Onwaltning, fon- stul baue 
Vejen for Antikkisten, der iFIlge Dr. 
Batters Formeuing erJerocne Napoleon. 
Et Aar for dette stec, vllle144,000Men- 
nester, hoem Jorden ikle langer er ver- 

dig at dase, blive optagne til Dimlem 
Dr. W. Noecner, Peoria, Jll. stri- 

ver: »Im-ad Forli-lelfe, Hoffe, dont- 

lig Strube og Ssnerte lBryslet gives 
inet bedre end Dr Augnfthnigs Bryst- 
the, sont jeg oer anbefalerL 
Pa a hsje Tid. ,,Patientens Til- 
sland, « iagde en Leege, »er hsjst bewen- 

keligz var jeg kommen en Time ienere i 
Dag, faa var han siklert dod i Gans-. 

Maoefnsihed fordrerver Blodctl De 
Witts Litile Enrly Riser Interer Ma- 

vefasthed. Anrsagcn fjrrnet, Sygdonn 
Inen km«eret. 

Vore Venner bot vruge DeWitts Ho- 
ste- og Tæriiigs-Kktt·. Jngen Skusselfe, 
og detofoktjener den Rog alle, der prøver 
det, tildeler det. —- M. Sjøholtn, Apo- 

En irsk Reisende, sosn stod og 
beträgtede Niagaravandfaldct, blev af 
en Nabo fpurgt, om han ikke spukt-s, at 
dette var del tnærkværdigste, han havde 
set.-—,,Nej hvorfvr det?« fvarede Ir- 
landeten : ,,jeg gad not vidft, hvad Van- 
det e llerg vilde gjøre.« 

Honcdpme, Aftrckftelse, Kvalme, 
Bis-onst yuuizzt og behugeligt fordrevne 
ved Dr. J. H. McLeang Liver es Lib- 
ney Pillets (Ssnaaptller.) 

E n eleg unt klædt nng Mund In- 
skede et Pns pmi Politikontoreh —»Hvil- 
ken Haandtering ? « fpurgtcs der. —- ,,Jeg 
er Hnartmistnek. «— »Udtryl Dem lydeli- 
gere .. Er Te anøk eller Borsten- 
hinder? « 

Bande Luft og Band er opfyldte med 

Mikrober, ellcr Sygdosnsspiter. For 
at tilegne sig den for Mal-standen nf 
disfe pdelæggende Atomer notwendige 
Styrke er der ingen Blodrenser, der 
Inaaler sig med Ayers Sarsaparilla. 

H æ v neu tithører det intet menneske- 
lig Versen at udøve, og hvo, der gjsr det, 
griber ind i en højere Magts Ret. 

De Wind Little Enrly Rifersz eneite 
Pille mod kronisk Mavefastheder og Ufer- 
dsjelighed. Jntet san gebt. 

Din Hoste varer itke hele Winter-n; 
Du holdes ikkc vaagen om Rattqu 
Du faar øjeblikkclig Lindring, hvis 
Du bruger De Wing Doste- og Tas- 

rings-Kur- 
Praktifk Dre ng. »FokstankJ 

nu allesammen dette om Fort-klingen of 
Land og Band paa Jordeng Overflade ?« 

spurgte Leereren efter at have vistpaa en 

Globus, hvorlcdes de storc Occaner 
stilte mellem Verdengdelene. »Og du 

Oce«, fortsatteLæreren, »kan dusaa sige 
mig, kunde altsaa du og din For gaa Jok- 
den tundt?« Ofe: ,,Nej ! « Leererch 

,,Det cr rigtig, hoorfor iste, Ole'««—— 
»Fordi Far er død ! « 

En gov Bindfalva 
Det cr os en Fornojelsc at onbcfales 

Beggs tropiske Salve Den hin- gwetz 
fvrunoerlig Tilfreosstillelfe i at stilnck 
Belændelse, bande hoH Menneskcr vg- 

Dyr. J Tilfældc uf Formidetfe, Las-Z 
sioncr, gnmte Sanr eile-r Pine i Sidcch 
Lunger og Ryg givcs der ingen nndenk 
Salve, der tun bringe suu hurtig og vix-? 
Iig Lindring. Hort Flaske gammetch 
Pris Zsi oqöo Ernst-« Forhnndles qf 
Apotheker M. Sjoholcn, Dannebrog. 

Nheunmtthnc og Knmrrh foraarsaget 
af tyndt Blod Innres ved Aners Sectio- 
p1rillu. 

Den mp Spaten-. 

De hör bitt Deteg Nahm- outsle 
ben. Eller De er maoste felo en If de 
mange, der as Erfqring ve’d hvor gib 
den er. Hat De en Gang prsvet den, — 

er De ogsaa sikkett en af dens streckeer 
I 

l«Venner; for det forundeklige ved Dr. 
Z Kings New Discooery er, at naar det 

; en Gang er priva, vil det fm den Tid 
Taf beholie detg V« MS i Hufei. Men 

j hat De endnu aldrtg brqu bet, og Ilivtr 
! besvckret med Hofte cller Vorsichle an- 

»«..idas11i.«.s.uol«;kc ozz ftil den paq e- 

;ord.«nt1ii3 Prove. T» astroneekeg i alle 
ITilfcklde elles V THE « «««1IOS tilbnqt 
Pest-enorm im p« ozspomw Apptyeh 
Vontkebkog. i. 

I Cn saaltdelts haften-us 
Vi har vareI fIIa deidige at sikre es 

Agentueet for Beggs Chensy Dostefiknp. 
Det er en trooIerdig Medicin og vi gu- 

Irantekee enhoer Flusse til III give Til- 
fkedttsiillelsr. Det stulde giIede os otn 

vore Kundek viide give den eII Prsvr. 
Forhandleö af M. Sjsholm, Apothe- 

ker, DaIItIedwg. 
KoIItI·oi. Enhver Iekiig MIIItd dii 

taaie, ja snste Kontrol; det er knn de: 
stette, fom itke kIIII fordrage III blive kon- 

trollerede. 
HI- Johan CariMiller, Pekin, Jll» 

steiver at hatt var sengeliggende i 4Uget 
IIf Gigt og kIIIIde ikie en Gang beuge 
Krykker, men biev vaeigt knreret ved 
St. Jakobs Otje. 

Opicet ikke. Det er en of de stir- 
fte Fejltagetfer, sont kattdegaaett, IIt nd- 
sætte en god Handiing til en bedre Lei- 
lighed. 

HovedpnIe stnttinter direkte erI Mitve- 
IIorden. Kurer disse ved Brugen IIf De 
Witts Little Euriy Riseks, og Hat-epi- 
nen forfviIIder. Yndiittgs-Pillett alle- 

vegne. 
Vi fætger fteIe De Witts Littte Eaiiy 

Risik- Piller end IIogen anden StagCL 
Derett Virkning er let, sntarter ikke, og 
god Regulator for Lever, Mave oand- 
volde. —M. Sjøholm, Apennin-. I 

Slet Tak. Dersotn jeg IIogenH 
sindc hat« sagt et uvenligt eller bittert 
Okd Iil dig tjcre Anmnda«, sagde HI. 
Hausen til Ftuen, «tager jeg dem hervch 
tilbage allesaInnIeII«.»Aa, diII Hykler,» 
jeg fotstaar dig nok,duvil tage alle dine 
feele Qtd tilbage bare for at beuge denI 
en Gang til; io jeg stjønner det Itok«,l 
soc-rede FrIIetI. 

Den fvageste Natur taaier Dr. J 
H. McLeans Tor Wine Lang Bahn. i 

Sikker Middcl for Forli-leise, Hashed i 

sg Stube-as Lungefyge. —- Jkke nsd- 
sendigt III focelge en af de state lidreIIs- 

» 

uingspillee, nat-r en af Dr J. H. Mc 
Leans Lioer es Kidtey Piiietö klar-et 
det 

Hnrtig, feiler aldrig. DeWittB Doste- 
og Tæringg-Ku1.Middel Inod Asthma 
og den Feder, der Rsplger Forkjolelir. 

Lille of Statterfe, sIor i Frttgtz De 
Witts Littte Carly Risers, Bedste Pille 
for Maoefasthed, Hovedpine, sur Maue. 

(Korkeipondence) 
Kassen, Minn» 9de Oktbk. 1890. 

Det er en stor Gliede for mig at nat-e 

Agent for den bekjendte Medicin Kuri- 
ko, ithi i tre Aar var jeg syg og opgivet 
af Lagerne. Jeg prsoede nasten alle 
Sorter Patent Medicina-, inen intet 

hjalp. Saa anbefalede en Ven, Jena 
Pcderfen, inig at farspge Kuriko, af heil- 
ken han havde prsvet nogle faa Flasker. 
Men da han ikke havde Penge nat til at 

sende efter Inere Kurith saa kjtbte ieg en 

Kasse, og efterat have brugt Medicinen 

iganske lart Tib, var jeg aldeles frisk 
og rast igjen. Min niermeste Nabo var 

saa elendig af Gigt og Rheuinatisme, at 

han havdc prøvet baade hvad Lagen for- 
tnaaede samt ogsaa alle inulige Patent- 
Mediciner, nien alt til ingen Nytte. 
Sau sit vi have at der boede en Agent 
for Kntito 40 Mile hersta. Hos denne 

sit vi da kjabt en Flaske Kurito og efter 
at have brugt denne blev han full-stren- 
dig frisk, og kan ikke nokfocn ptise Me- 

dicincn. Peder J. Leth, 
Clerii den Dunste Kitte. 

ä« Mikrst .»--i»«rsd»3 nndestssws 
at in net Maus-, »in-nennt tin-ver 

ten-. disk-, for nt nasse Zunahme-is og 
Sturan Wenn-nich Bedsle Bindi-en- 

irr ei Li. J H. UicLeanc Sariaparilla. 
Naar man er jyg er det af star Vigtig 

hid at blive behandlet af en dygtig og 
faiiioittighedsfuld Lage. Dr. N. No- 

senberg Co. i Chiusi-, hvis Alt-misse- 
nnsnt staat at lese i en anden Spalte af 
Bladet, har i over 25 Aar havt Ny for- 
at viere en af Amerikas ypperligste La- 

gcanstalter for Behandling af alle Jng- 
damme as kronifk og hesnmelig Natur-. 
Dr. Rosenbergs to Lagebsger, sam ere 

nbnmrkede ag paalidelige i enhvek Hen- 
feende sendes frit til Enhver, sont ind- 

lckgger Frimætker til Postporto. 

Det firfte Ost-ist 

Tn er maafke aftmftet, kan ikke fpise, 
tm ikke saue, tan ikke lernte-, kan intet 
» me tilfredsttillende, og det nndrtr via 

into der tan viere i Beken. Tn bar da 
noe cito-mitten, bei er det farste Stifdt 
l ne·1s.p-:-«:Il« stelle. I n tmngek til 

Izu-v. Wut oq en ssakmn vil Tu sin- 
i « s .«« I Even jian 

h- «-.. Ist H n«»»’s«st n- 

t:’i)ss.t’ Zu ·«-«- -« ssi 

Mitlfh Pttd «U « km cji ,— « O 

OWNer U 

L—- 

jStJPaulRats-wintme s— Wirt-solzer M —- 

Howard County Bank-, 
FI. Bis-Ä JVMMFAZ. 

Autorjscrct Kapital: 8200.0 ——— Udhetalt Kapital: 850.000 
Udspkek oltnmdelig Vankfotkristism. Vcköler ndsicdes paa alle Usuropas lebende Vyek, 

Dampikibs Villetter Minng til og im alle entom-Mr Punkten-. Menge ndlaaneö paa gnu- 
siige Vilkaar. W gjsk Udlaaningek i got-e Kanne en SpecialitcL 

..--—- 

o- Kiob ikkc ditLumvctz for anaar votc Priferk -0 

Danncbrog Lumber Co. 
—- Bebvste Kvalitct af —- 

Lmnber, Kalk, Centrum Vinbucr, Dire, Tagmatcriale samt alt Slags Pyg- 
ningsmaterialr. Rom og se os! Tilfkedshed forsikrcs. 

H. Peter-sen- 
ManageV 

North Platte Lumber Co( 
Howard City, Nebr. 

—- lunnllor motl —- 

nllu sløgs Tom-net- ug Bygguumtoriulo 
God Kvalitct og lavc Prifcr. 

Vi ewiger til St Paul Prisci- 
I s. cost-h 

Mann-got- 

W Jus-XX 

bistde «I;iz,.x- MNS 

saavel mail Grunlejentloms- som Personle sjkkekhetl 
TU« LAVlcsTlc UANUUAKIJ lclcNTch kaut tm- 

« PAUL ANDEHSON i- 

NY W Mut-, ---------- Nicthstu M 

. , s f . Pan ret Ktol Men. 
Smed A. A. Jenseits g ob e H u m ø r , der ved den senere Tids Afsctning 

af Plain-, Majsplantere, Hawa- og alle mulige Avlsredskaber er bragt op til 150 

Gr. over Zeto. Og nu kommer Bestillingekne paa Selvbinbcrne. Hans 
Dannehrog Smeves on Ratsinstrkstev 

udfsrer fremdeles alt under Suche- og Maikinfaget henhørende smukt og folibt. 
Ligeledcs alt Tra- og VogncArbejde. 
A. A. Jenseit, - Dannebro9, Nebr. 

LÆSOGFO RIFÅUJEJZ 
k01n Og kjob! 

30 Yakcls mokkt ALlKll for MJ 
20 « allerhellste KÄLIKU for W 
16 « jnlljgohlaat KALIKU for Um 
20 « GINGHAM for 1.00 

BOMULDS- OG ULD-FL()IZEL 
nldrigs lin- saa billigt. 

HALVANDEN YARDS BREDE FmNELsKJOLETOJER 
alle Ein-ver 50 Um Yarden. 

Umgter lin« I)1·eng«(s., S1.()() ug 11"«j0r0. 
« « MMIUL 823.()0 ogs h()j0ro. 

()n.srl"mkk()r for Mut-nd, 82.()() Og 11(kj01«e. 

stovler,j 
skoJUl tut-stet? klot Halm 

« ckl 
Flltspovlerslhmd dot nu kostet- 

Gummtvarer. ; 

Dct vil hctalc sig for Dig 
sit kjolm dine 

KI.«-EDER.! DRY G()()Ds, FoleoJ 
-—— hus --- 

S. N. wohBACX-s1, 
ssn must-, MER. 


