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Niel s Ebbesen. 
Fodt—?, dsd last-O- 

-z:«c historisle Eiterretningcr fraMid- 

W z« H Hde Aal-hundreds er desvtekte 

M innige, at det lun er fotholdsois li- 

k« sont vides ein denne Redningsinand 
for vor nationale Selosiændighed. Han 
gw- m jydst Adelsinand, og efter gamle 
karlcoetinger, hois Sandhed der ingen 
Grund er til at tvivle otn, var hans 
ssjem den saakaldte Hovgaard (Tldeltt- 

sank-v) mellcm Ris (): Skov)gaardene i 

Imka Foldby Sogn ved Feijfenborg. 
Zeinlinger as den gamle Stenbygning 
M kntmn sporeg paa »Volden«, den 

JotdhoL paa hvilken Sadegaarden hqk 
pkkrct opiott, otngioen af en Gras. Pan 

dkus Sttaaning staat en gammel Eg, 
sont hat« Navn efter Helten. Dei er 

sandjoinigt, at det er Niels Ebbefen af 

Norre Rig, hois Naon fortkommer iAa- 

kka i:t:z7——38 i Bewe, udsiedte paa 

Auen Systelting og Biborg Landsting, 
vedtonnnende Jordcgods i diäse Egne, 
nun der kan ilke af dein fluttes nogetoin 

hast-Z Zslcegtskabssokholh Den Niels 

Edlnsscn deiimod, iin faa Aar efter fo- 
ketominer i Brette fra Vendsysfel og paa- 

pntsng var asf Slcegten Strangesen, cr- 

uden al Toiol forstiellig fra sin histokiftej 
Nonnen 

Nie-is Ebbeseng historiste Optraeden er 

sqnunentmngt i Aaret 1340. Der var 

begyndt en Beveegelse iinod Greo Gert, 

sont sad inde med Nigets vestlige Halt-- 
del: Hansestaederne stottede Hettng Val- 

deniat til at faa aftvunget Greoen en 

Ooeienslomsi i Lybæk (11. Zehnten-P 
ved hoillcn han tilbagegao Hertugen den 

Jndlocningsret til Norteiylland, der til- 

toin denne sont tidligete udvaslgt Konge 
af Tinnnar«'. Men Gett var iiceppe til 

Sind-J at lade denne Overenäkonist tret-de 

inmit; i alle Tilfcelde gjorde han kott 

citet et Jndfald i Jhlland tned en Leie- 

hai sur at kne enhverModftand iniod det 

holstrnftc Herredomnte. Han koin nied 

en stor Stare til Randets, faldt her ien 

hanrdshgdmm faa han endog lod sig give 
Dodgfakrainentet, men var dog kommen 

sig igjcn, da han 1. April faldtfor Niels 

Cbbefeng Haand. 
Ten facntidige lybske Kronike lasgget 

ikke Virgt pna Niels Ebbesens Navn, 
nie-i sinkt-, at Greven ialdt for en Sam- 

mensværgelse af henoed 60 stedkjendtc 
Mand; en dansk Kronike hat det bestem- 
te Tal 47. Kun Hondingens Navn er 

devaiset; inen ligesont det i fig selo er 

sandfynligt, at der blandt Deltagekne 
var ogsan andre Abels-intend, saaledes 
freingnar det ndtrykkelig af forfljellige 
Titel; man can vel endna anse det for 
det sandsynligfte, at et fathnldgois bein- 

deligt Antal af de saininenfoome uni- 

,,gode Mænd«. Ovctfaldet i Rnndeiszi 

udfottesz Ratten til Lord-eigen den lstc 

April. Vyen var overfyth af de frem- 
mede Tropper, der stod under mange for- 
skjcllige Hoodingei·, sont nceppe kjendte 
hinandens Folc elle-: falte fig sierlig for- 
pligtede overfor hinanden, sherpaa synes 
de saininenfoorne at have bygget den-g 

Plan. De samlede sig i Nattens Lob i 

et Stenhus, selofolgelig hos en af deres 

Firller, og altsaa, oin fornodcnt, rede til 

at optage en Kainp pan Stedet. De en- 

«kelteFlolke konigjennetn Vyen sont Vogt- 
hold, uden at nagen kunde konti«ollete, 
vm de ilke horte til Heeren. Henad Mor- 

genstnnden stod Greven op fior at holde 
fW ,,Ti’oct« nied en Kapellnn; derefter 

lagde han sig igien. Nu btod Nielg 

Ebbesen med sine Faller ind i Hirsch 
hvis Beboere kont oaa Beneiie; Gteven 

hortes kaabe oin Hielt-, faa dest lod nd 

over Gaden til Nabohnfene. Hans 
Sonner bebrejdede senere en tyfk Ridder, 
Ottö«Schenkenberg, at han hat-de hort 
Raubet uden at ile til Hjeelp; ei: anden 

If de fretnmede Hesdiiiger, Henkit Vi- 

tinghoven, kom derimod til Stets-c og 

fandt fM Dsd i den kokte Kamp. Med 

Greer faldt hans Kapellan og tre 

Spende. 
Efter vel fotrettet Sag trak Mels 

Ebbefen sig tilbage ned iniod Randets 

Bro; Haabet one ooekhovedet at kunne 

komme vel fka det dristige Fotetagende 
var knyttet til den brede og i Foraarsti- 
den stkide Gudenaa. For hderligereut 
fort-irre For-folgeter synes der andet 

Steds i Vom at vaere gjortBrandalakm. 
Det lykcedes da ogfaa virkelig at innerl- 

fætte Tilbagetogit nted Tal-et af kun en 

Mand; Beoens Planker var i Foroejen 
lssnedy saa den kunde Isstes af fokan 
desplgetnr. 

En almindelig Rejsning af Adel og 
Almue fulgte efter denne Katastrofe i 

Randersz Niels Ebbesen var den selts- 
stkevne Hooding. Iste Mai indtog han 
M paabegyndt Borg oed Skjetn Aa og 

Idkcsgde den; den var beregnet paa at 

holde Bestjylland i Ave. J Sommereng 
Lob renfedeg hele Notdjylland for Fjen- 
ben; tun det faste Standerborg holdt sig 
endnuz ud paaEfteraaret belejrede Niels 

Ebbesen det med en taleig Hin-. 
Det lykkedec bog Bei-minnen atfcette 
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sig i Fordindelse Ined sine Landsmand 
paa Fyn, og da 600 Ryttere her-sen mec- 

Mtbe sig Bergen, gjokdeg der et Udfald, 
som kostede 2200 Jyder Livet (alle Sitt- 
lks Dag« 2« NOer Blandt de snldne 
var ogsaa Niels Ebbesen og to as hans 

sBrpdrq deres Lig blev skemssgt og tagt 
HPM Stele Da de Inange Aar ester U 
HEfteraaret Ins-U kam til et For-bund 
anelletn Grev Gekts Banner og den jyske 
Adel icnod Kong Valdetnar betaltes der 
gjennem deres giensidige Tillldsmand, 
Stig Andersen ag Hans Linbeck en 

Mandebod pna 500 Mark lylssk sor Gre- 
lvenö Drob. Det- kan herved älte, sont 
Hnitselt mener, være sigtet til Nlels 
Ebbesen eller andre as de saldne Drabss 
unend; Boderne man met-e betalte as 
endnn levende Deltagere i den blodige 
Opgjseelse. 

Mindet om Niels Ebbesens Bedrist 
sordnnkledes snart i den solkeligeOverle- 
oering as den andtgnritrg, sotn »Fall« 
oisen« underkastede den« Ligesont For- 
tcelllngen osn Marsk Stig under de lang- 
oarlge Kampe tnellecn Kronen og de jysle 
Stormtrnd gav Anledning til en storslaaet 
Ridderdigtning, hvisFarmaal var at sor- 
herlige Adeleng stoltellashangighed, saa- 
ledes toges Dtabet iRanderd til Ind- 
tasgt sor den sntnmeSaInsnndsopsattelse. 
Niels Ebbesen blev en kjkek Talsmand 
for Ridderneö Ret oversor sinherre; det 

patriotiske i hans Daad tabtes saa godt 
sotn helt as Syne, medens Undsigelsen 
og Selvteegten blev Handlingeng Mildt- 

pnnkt· Det sri Forbnnd melletn dansle 
Mænd töchedrelandets Redning forvandi 
ledes til en enlelt Herremands Ridt sra 
Norring Ris til Randers, snlgt as en 

Skare rrosaste Svende. Med start Me- 

sterskab giennemsprte Digteren Opsat- 
telfe ide mindste Enkeltheder og frem- 
bragte derved en Vise, sont i Aarhnndre- 
der bevarer Niels Ebbesens Naon srn 
Forgccmmelse, tnen rigtignol tillige be- 

rsoer det en god Del as dets retteGlans. 
At der dog ogsaa har været andre Viseri 
Onrlab om den jyske Folkel)elt, synes at· 
fremgaa as enkelte Vers, sont nn sindes 
i en Forbindelse, der næppe er den op- 

rindelige. Saaledes antydcr et enkelt, at 

Melstbesen sarOpbrudct til Randees 

gjæstede (sin Broder?) Knnd Ebbesen paa 

Bygholnu det har da Inaaske hart til en 

Sang, sont skildrede Begivenheden met-e 

sont en stor Folkebevasgelse. Til den 

sum-ne harer da maaske ogsaa detberstnte 
Vers om Kieellingen, der gav hatn sit 
Brod til Tal for denne dyrcbarc Bedrist. 
Ogmedens den bevarcde Follevise op- 

risndelig lod ham sorlade Land og Nige 
senn en fredlos Mund paa satnmc Maa- 

dc sont MarskStig, saa lod andre Oder- 

leocrinqer hasn ende pna en Pilgrims-- 
fckkd fu« at assonc fin Synd, og der si- 
tze-J, at danske Meend giæstede hans Gran 

i en Kirke nden for Rostok. 
Fra tysk Side har man stadig heruml- 

iet Nin-s Ebbesens Dcmd som ct Imtligt 
Mord; den danske Historieskrivnisng hat 
til alle Tider need Tal vedkjendt sig den 

sam et Vendepnnkt i vor dybeste Form- 
dsrelsestid 

,,Min Tonuncl var Inasset flad,« flei-" 
user Mr. P. S. Vayles, Oberlin, Kan- 

sas-, »og Doktornc hjalp tnig intct, meet 

St Jakobs Olje knreredc Inig.« 
OOO---- 

Kaleidoskavet. 
Epimvio i ,.Socal:Tetit,'«) 

.Jeg var i Gaar inde i Panoptikens 
nqaabnede Spejtlabinetter —- heldigsis 
flap jeg helslindet nd derfra igen, men 

naqet kncre sindsfokoirkende Gar jeg al- 

drig for oplevet. 
Jeg svirrede bogstavclig runde derinde 

sont en Fer i en Flusse. Alle Vegne 
hour jeg vilde frenc i de store Sile dlev 

jeg standset af usynlige Vieggr. Gik 

jeg blot to Scridt til Højre eller tilVem 

stre eller lige nd eller bagnd — bardousl 
— over alt lab jeg Næsen mad det date 

Spejlglas. Jeg forføgte at smile ad 

mit Uheld -— Gud hjælpe mig! isaa gav 

ogfaa alle de andre Mennesler, der spa- 
ferede omi Gangene, sig til at grine 
smøeret ad mig vg glo paa mig- 

Men hvor blev jeg flad, da jeg ecttede 

en Betnærcning til en af dem og saa op- 

pdagede at baade han og alle dem, jegi 
hundredvis saa devcege sig paa tryds og 

paa tveers baade mer og fjcern — at de 

var mit eget Spejlbilledel 
Jeg tog dog nu Sagen med mere 

Koldblodighed. Ved bestandig at holde 

Heendekne udstrakte foran mig undgik 
jeg at lebe altfor meget paa, opdagede 
de ssnalle Striegel-, hvor jeg uden Fare 
kunde smutte igennene, og pasferede faa 

efterhaaden alle Heklighedeenr. 
Der er føkst ag fremmest den dejlige 

vidtstrakte Palmehave med sin uendelige 
Skpo af elsotiste Planter, habet iet 

Lysham De labyrintiste Gange gieer 
til Nosengrotten med Venus, og gen- 
nem en lang blomsleksmykket Veranda 

med Lysthuse kom jeg eadelig helt for- 
tumlet ad en Vindeltrappe pp til Kalei- 

k doskopet. Et pregtigt, oplyst Rum, 
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hope tnsindek nf Mennesiek er soksams 
let, de yderste Lan jeg knap sine som de 

fortoner sig ndi Muer J Mit-ten 
er en dyb Brind, jeg tradek hea til Nak- 

oætket, læner Inig nd over ng stirkek 
foinnnel ned soin genaan et anbent 

Taum, fm hois Bund og Inange Af- 
fntfek fpottende Ansigter betragter ntig 
— — noilkaaklig gelber ieg til ntin 

Hat, jeg frygter for at tabe den ned i 

Svælget, og fokvirket ssger ieg tilbnge 
til Nedgnngem J det samtne Nu jeg 
forsvindek ned gennetn Vindeltrappen ek 

dgsaa hele Rumtnet menneiketomt — —- 

Da leg endelig flap nd pag Gaben og 
pasferede ab Vesterbw, greb jeg mig 
flere Gangeiden Jndbildtting, at de 

Mennestek, jeg msdte, var mit eget 
Spejlbillede, og jeg holdt uoilkaaklig 
frem for mig med Haanden for ikke at 

stsde mod Spejlene2 
Det er til at blive gal over — i Fald 

man da ikke er det i Forvejen. 

Cn qov Lindsnlvr. 
Det er vs en Forutjelse at anbefalc 

Beggs tropiste Salve· Den hat« givet 
forunverlig Tilfredsstillelse i nt stilne 
Betændelse, baade has Mennesker og 
Dyr. J Tilfcelde af Forvridelse, Ler- 
sioner, gamle Saat eller Pine i Siden, 
Lunger og Ryg gives der ingen anden 

Salve, der kqn bringe saa hurtig og va- 

tig Lindring. Hver Flusse garantereö. 
Prig 215 og 50 Cettts. Forhandles nf 
Apotheker M. Sjtholm, Dannebrog. 

Saiten-in meunx 
BorgerligBetragtning. Kort 

ester at Napoleon Vonaparte var bleven 
de Franskcs Kesser, og tnnnge sntigrede 
sig mcd Haabet ont, at de ved Revolu- 
tionen slagne Saat· snart vilde liegt-s, 
spurgte en ivrig Jakobiner spottet-de en 

zPariserbotgey hoad han cgentlig hat-de 
gjotdt ssor Revolutionen. 

»An, overordenlig nteget,« svnrede 
Botgermanden, ,,jeg hat taalt den.« 

»Mit-er du aldtsig gantntcl, sont ui 
andcm« spnrgtc en Mund en Vetsetsdt, 
hvcnt hatt itke haode set lerngr. »Res, 
ikke saa længe jeg knn holde tnit Blod 
rent nted Ayets Snrsaparilla,« var det 

hurtige Sonn Denne Mund oddste 
hvad han taltc ont. 

C ivilisation. »Stulde de( være 

ntuligt nt saa Asriknnerne civiliset«ede?« 
spurgte ntani et Se(s·(ab. 

»An jo ! « stntredeg der. »Je.g kender 

slere Negere, der alleeede list-er vg bus- 
dcr detes Eber, irodgnonen Europceet.« 

Den soagest Nutu tnnlcr De. J. 
H. Mcdzcans -.,ut Lvusc xnng Baum 
Sikker Middel sor Fotksøletse, Hassyed 
Ig Strube-og Zungenng —,Jkte nob- 
-vettdigt at svælge en as de state Umriss- 

dtingspilley nanr en as Dr J. H. Mc 

Leans Zwet- og Money Paten- clacet 

M 

En gantntel, sattig Sterling 
sesterlod sig folgende Testamentn 

,,J Guds Nava! ejet intet, skylder 
sinnt-ge Penge bort — Resten giver jeg 
sttl be sattige.« 

De Wittö Little Early Rest-ts; cneste 
Pillentod kronisk Mavesastheder og Usors 
wjelighetx Jntek saa gest 

Din Hoste varer ikke hele Vinceren ; . 
Dn holdes ikke vaagen otn Ratten; 
Du saar eseblikkelig thtdting, hoisz 
Du bruger De Witts Hoffe- sog Tre- 

rings-Kur. 
G odt sv a r e t. Den betend-te Lich- 

tenberg hnvde usædvanligt lange Orest. 
Da en spottede derovek, sagde han: 

»Du er sandt, at Inine Øren er sot 
siere for et Menneske, mett De man dog 
igen indrentme mig, at Deres er sor 
tot-te sur et Æsel!« 

Ayews Sasaparilla. Detg Oamäge 
Historie er en Triums over Blei-Hyg- 
hemme- 

Ogsoa en Besparelse. »so-is 
det er bis mucigt, unge Månd,« siger en 

klog Fyr, »saa hold Bryllnp paa bin 

Fæsiemss Fsdselsbag. Det vil spare 
dig sot en aarlig Present.« 

Hovedpine, Ascmstelse, Malo-, 
Binosel hat-hist og behageligt sotdrevne 
ved Dr. J. h. McLeans Liver es Lis- 
uey Pilleti (Smaapi-ller.) 

En soemtderliq IrelIe. 

Mes. Michael Cnrtain, Plasnsield, 
Jll., siger at hun ftk en Juki-lele sont 
satte sig paa Lungerne. Familjeleegen 
behandlede hende ienManned, men var- 

re blev det. Hatt somtlte henbe, nt det 
tut Treking og intet kunbe hell-rede heu- 
de. Apothekekne enqbede da Dr. Rings 
New Discooety sit Teekingz hatt kssbte 
en Flsske og til sin Glæde snndt hun, at 
den ssksie Dosis hsalp·. Hatt blev veb 
at tagte det, og ti Flaskek gsorde hende 
sund og rast. Hnn gjtr nu sit eget Hug- 
sebesde og et satt eask sont negen Einbe. 
Fti Ptsvefsasier hoz Apot betet- C EI- 
bolnh Dannebtog. SOoke Flusses 50 
Et- og CI. co. 

Eu paalidelig dessem-us 
Vi has vereet imI beidige at sikte n 

Ageninret for Beggs Eisen-n Hosiefnsup. 
Dei ei- en irooiekdig Mediein og ui ga- 
Isanierer enhoer Flusse til nt give Til- 
fi«ed0siillelfe. Dei sknide giæde os om 

voie Kunder viide give den en Prove. 
Fothandiesaj M. Gewinn Apothe- 

ker, Donnede 
A in e kin nfk En aineriknnsk 

Opsindek hat konstrueret en »Winqu 
iIIagiea,« oed hold Malo heIn kan lade 

Annoncet sieinimde paa de nIsrke Sky- 
er, soin iennneiig ofie since laut over en 

Stad. De sinke amerikaner Firmaer er 

henrykie over didse »hitnmeiste« Annna- 

eer, fein i flammende Skrift fokkynder 
dekes Fabrikats Fortsenesier. 

Maoefasided fordckkoer Biodeii De 
WiIis Linie Euer Rifew knierer Ma- 

vefafihed. Arn-sagen fjcrnet, Sygdoms 
Inen knretet. 

Bote Vennek bar bInge VeWiIts Ho- 
sie- og Tækiiigs-Kiir. Jngen Skasselfe, 
og det foktjenek den Rad alle, der pesver 

dei, tiideler deI. —- M. Sjshoim, Apo- 
il)ekeI. 

Jnge n Rande Pan VakdphnT 
Nordens noidiigsie Fastning, fad en Fan- 
ge, foIn man paa Grund af hans besyni 
detlig gode Opfsksel viide bestande. J- 
inidleriid stuide Inan sprsi indheIite,Kom- 
niendantens Mening om Sagen. Da 
denne harte, hvad der var Tale em, satte 
han fig bestemt inwd Benuadningen of 
den Guind, at han Iisdvendigvis beh- 
vede WFaLgen til fjerde Mund i Whist. 

»Jeg -ledi6NiaaIIeder af Mord-je- 
lighed, og alle Midier fejlede indiil jeg 
prøvede Dr. August Kønigs Haniborgm 
Draadei, der suidstikndigi helbredede 
Inig,« siger Nettie Meyers, 11«N. Clark 

»Chieago, Jll. 

Hos Fotografeu »Du dehn- 
oes ikke at bede Dem se glnd og vcnlig 
ud,« sagde den erfarnc Fotogmf til den 

ange Pige som »fad« —- »De kan ikke 

andet.« 
i Qeite behagcde den nngc Dame i chi» 

(—·,3)Iad at hnn sik sit allerelskoeerdigste Ub- 

iryk, oq Portiekitet blev heIItiIIeiIde· 
Hooedpine ftanuner direkte fm Mone- 

uorden. Kur-er disse vcd Brunett af Tse 

Wittg Little Ently RiferT og Horn-pi- 
nen soff-sinnen YttdlinggsPillen alle- 

umne. 

Vi fcklgek sicre De Witts Ltttlc Emly 
?)kiser-Piller end nogen andcn Slngsz· 
Tieres Virknitcg er let, sstsæt«te1"itke, og 
god Regulator for Lenkt-, Manc- oandi 
Dolde. —- M. Sieht-lin, Apotheke-tu 

D c n b c D s t e M n a d e. Petcrsen: 
Zog hold-er itke dennc linke-heb nd lern- 

gct«. Auen-de i Tag tvil jtsxk Jan til El- 
len og spoer heim-, om huct elfker mig 
—- dct er i dct s«indste den bedste Vccmde 

nt saa det at qidc paa.« 
"T:iene1·f1n«n(· Vetu »Bist ikke. Den 

bedste Mnade er at spat-ge en af hendes 
Ventnder.« 

Rom-as m ellcr and-est Aarng For- 
døjclseci- og Assondringgotgoneme kom- 

me i Uotdcn, kan de ftyrkeg til fund Be- 

vctsgelfc ved AMICI kathnrtisse Viller- 
Digse Pillcr armean nf de bebste La- 

ger og hanc-S pnaethvrrt Apothek. 

For·synlighed. J en Købftad 
opkoInJldloS, der kunde viere bleven far- 
lig noc, da Spmjtrme befandtes i saa 
flet Titstand, at de ei tunde bruges med 

syndcrtig Nym. For frcmtidig at un- 

gaa saadan lllykke, nnordnede Byeng pel- 

vise Magistrat, at Sptøiterne efterdags 
altid skutde prepeg tre Dage for Jldes 
branden. 

Hurtig, fejler aldt·ig. TeWitts Doste- 
og Tæcings-K·tn·. Middel mod Asthma 
og den Feder, der folger »Juki-Mk 

Lille of Starken-se, stok i Fragt: De 
Witts Little Eurly Nisus, Bedste Pille 
for Maoefnsthed, Hovedpine, sur Maue. 

Den starkeste oveeveekbes unbertiben 
sf en tmt Zweite Systemet kkcver 
rent Blut-, for at note Smtdhedens og 
Styrkens Elementer. Bedste Bis-bren- 

.iet er Dr. J. H.McLeans Satsspotillm 

Lytkelise posetmtmuerh 

(Hosekm:nmeee er etgjcngfe Nat-n fes 
Staten Indiana-?- Befolkning). Pist- 
mestet Trimmöns i Abaville, Inb» stri- 
ver: ,,Electtie Bitten hat gjsrt mere 

for mig end alle andre Medicineetilsam- 
men, for min Nym og Landgut-X 
Farmeren John Leslie, femme Steht 
steiner: »Fandt Eleetrie Bitten at uee 

liebste Nyre- og Levertnebieinz gjorde mis 
til en ny Mand.« Kinn-. Strdner i 
ftnntne By steten-: ,Eleettie Bitten er 
just Singen for den fpsge Mund, der ei 
ieyber flg otn enten han cevee ellet bit-. 
Jeg fanbt Styeke, Appetit og filte fom 
ieg havde fsaet en ny Kontrast pn Li- 
set. tun 50 Ets. Flasten hu Apotheke 
Siebel-n Den-Iebtes. I. 
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,St. Paul Nationalbank. 
—- Wietsplqer m —- 

Howard Ocunty Bank, 
F-. Pier-Ä ZVØUUZM 

Autoristsrct kapital: S200.0. -—— Uslhctzilt kxipjixcL 8.50·000 
Udister almindclig Vanhomtnmg. Vrkslkk udstcch zum alle Wuchs lebende Vyek, 

Paumikibswllenek Wams, til og im alle europmske Punkten Pctme ndlcmneg oaa gnu- 
itige Busoni-. Vt zum- Udlmntinger mode For-me en Spec-mutet 

—- 

O- Kiob ikkc dit Lumpen for Dufaakvorc Prifcri -0 

Danncbrog Lumber Co. 
—- Vedste Kvaliiet of — 

Lumber, Kalk, Cement, Bindun, Date, Iagnmtetialc samt alt Slags Pyg- 
ningsmaterialr. Kam og se os! Tilfresthed for-MUS. 

O. Pclcrfcu, 
Wonach-. 

North Platte Lumber Co. 

Howard City, Nebr. 
—- lmmllcsr nun-I —- 

ullis slugs Tonm« is sog Uyggemutmsialo 
God Kvalitct ou lavc Print 

Vj exkl-set til st Paul Prisci- 
J s. can-h 

! Mann-got- 

I MMQ sitz-THE 

PtcNmij -.1-«,«j- LAANH. 
saavcl mail Grunllsjenslomss sum Personle singt-hell 

fl’«ll IAHlWllc UANh »Alle lclcNTElc kam-Im- 

4 PÄULx ÄNDIJRSON s- 
« 

."l’l MU» ---------- NMZKASKA. 

I ,, s I . Pan ret Ktol Men. 
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