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Jwan Fæpande. 
As 

Gret- Leo Tolstoi. 
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Vrpdrene byggede sig nye Hase vg le- 

edc nu hver for sig. 
E» Dag, da Htsten var til Ende, lom 

twan hjem fra Matten, bryggede Øl og 
indbod Brødrene til Gilde. Men Bep- 

pkkne svakede og sagde: »Vi er ikke van 

zjk at sidde til Bords ined BtnderH og 
p« nagtede at komme. Da indbsd Jwan 
Wand og Kvinder of Landsbyen og lod 

dem dritte, saei meget de orkede, og drak 

selv ogsaa tappert. Hatt var meget cy- 
sxig, lo i et veek ög gik nd paa Gaden for 
u se Follene dattfe. Hatt traadte hen 
sit de dnnfende Koinder og opfordrede 
dein til at synge en Lovfang til hans 
Pris- 

»Jeg vil vgan forekre jernoget,« sag- 
he han, ,,noget, sont J aldrig i jek Liv- 

smi Dage hat set Mage til.« 

Koinderne lo og fang, og da de var 

farbige, sagde de: 

»Naa, iom saa nied det, dn vil fokcere 
os.« 

»Jeg flal straks heute det,« sagde J- 
pqu, ,,tog et stort Sold og lob ud i 

Skoven. Men Kvinderne lo og sagde: 
»Se dog til den Fæpande!« og ingen 

tenkte tnere paa hain. Paa en Gang 
sei nntn Jwan komme tilbage med Sol- 

det, der var fyldt med noget. 
»Der er, hvad jeq vil give eder,« fagde 

Zwan. 
»Hid med det!« lo Kvinderne 
Og Jwan tog en Haaadfuld Guid af 

Soldet og kastede det i Gras-is. Men 
da stulde man have set, hoordan Meend 

pg Kvinder siyttede les paa hoerandre 
og reves og siedes ont de blanke Tinge- 
ster. En gannnel Mo’rlil, sont havde 
vovet sig ind i Klyngen, blev tryktgam 
sie flad og var lige ved atgioe Vejret fra 
i ngan stod og skoggctlo og raabte: 

»Au, J tossede Narre, se dog hvadJ 
gjok: Den ganile der hat J ttykket Li- 
vet af! Tmng ikke saa hidsig paa, J kan 

godt faa niere af det Skidt.« 
Og hnn øste hele Soldcts Jndhold nd 

blandt FolkeL Men det vilde stadig ha- 
ve niere. Da fagde Iwan: 

»Ei! anden Gang can J faa niere, i 

Dag er det forbi. Lad os nu danse og 
synge.« 

Kvinderne sang den ene Vise ester den 

enden, nien ingen af dem vilde rigtig 
hue Fæpatidem 

,,Edcts Viser due ilke tneget,« sagde 
han. 

»Ei, san syng selv nogen, derer-stunk- 
kere,« sagde Kvinderne. 

»Det vil jeg ogsim,« sugde Zimm, 
»tøv bare lidt.« 

Han gik ind i Loen, trak en Kindheit-, 
tærskede Kot-net af, stillt-de det tonune 

Straa med Akfene op ad og banlede paa 
det. 

»Nu, jeg vil det fau, vier ikke nierc 

Stran, tnen lige sna nmnge Strau, lige 
saa mange Soldaten « 

Fluks stiltes Kierven ad og bleo til 

Soldater der spillede nydelig paa Tum- 
mer og Tionspeter. Jwan befalede dein 
at fpille en Bise, og gik med dem ud paa 
Geden. Da forbaosedes Foliet faarez 
men Soldatekne spillede den ene Vise ef- 
ter den anden, tilean attek fette dein 
ind i Loen, lukkede Porten og fort-and- 
lede Soldaterne til Stean igjen. Der- 
efter gik han ind i Hestestalden og lagde 
stg til at sove. 

«- 

Næste Morgen harte den ældste Bro- 
det, Setnjon Krigsmand, hvilke Kunst- 
stykker Jwan Fcepande havde vist Foltet, 
og han lob da straks over til hom, og 
sagdet 

»Sig mig en Gang, hvor fik du de 
Soldater fra, og hvor har du gjort af 
dem?« 

»Oui«-for vil du vide det?« spurgte 
Iwan. 

»hvorfdr ieg vil vide det? Men med 
Soldater kan man jo fuldspre alt, man 

kan endogfaa erobre et helt Kejserrige ! « 

Da forbavfedes Jwan saure. 
»Hvorfot hat du ikke sagt mig det for 

lange siden?« sagde han, «jeg kan gjøre 
dig san mange Soldater, som du vil ha- 
ve, der er Straa nok i Laden.« 

De gik sirnks ind i Lom, og Jwan 
sagde: 

»Giv nu Ast, jeg vil gjøre dem, men 

du man strnks fsre dem bott, for naar 

be blive her i Byen, nnd de os ud afHufe 
paa en Dag." 

Seman lovede at føre Soldatcrne 
bort straks, dg Jwan gav sig i Færd med 
Arbeit-et Bankede han paa den fsrste 
Kern, stob der strakg etKompagni; ban- 
kede han paa den anben — et andet 

Kompagni; og faaledes bankebe han vi- 

dere, til bet vrimlede paa Markeene meb 
Soldaten-. 

»Kondet nu were-roh hoab?« spurgte 
han omsiber Brod-ten. 

»Du er nok,« sque Semjon, ellevild 
af Gliede, »mange Tak, Jst-um« 

»Ac, ingen Aarsag,« sagt-e Jwan, ; 
Hunger du til stete, can du jo altilf 
komme igjen, Streu ck der saamænd not 
qf.« 

Semjon Krigsmand ordnede sikaks si- 
ne Soldaten-, jubelte dem i Kompagnier 
og Regimentet og drog bottmed dem for 
at site Krig. 

Rappe var Semjon Krigsumnd botte, 
m- Taws Tykvom tout over til qun 
Fapandr. Han havde nemlig ogfaa 
hsrt om Jwans Kuuster, og sagde til 
hom: 

»Sig mig en Gang, Zwan, hvor sit 
du alle disse Guldstykker fra? Deriom 

Fjeg hque saa mange Penge, siulde det 

; ikke vare leeuge, for jeg ejebe den halt-e 
Wert-ein« 

Jwan fotbavsedes saure og sagbe: 
»Du kunde du have sagt mig for lan- 

ge siden. Jeg gnidek big sqa meget sam- 
mer som du vil have.« 

Tores Tykvom blev meget glab ved 
benne Tale og sagbu 

,,Gio mig i det ntiudsie tre Sold 
fulde.« 

,,Fok min Skyld ingen Alarm,« sag- 
Hde Zwan. »Kann med mig ind i Skoven, 
Einen tag Heste og Vogn nud, for bære 

Jdet kan du ikke.« 

i De kjørte ind i Skoven, og Jwan gav 
lsig til at gnide og gned saa lange, til at 
Jder laa en stor Bunke af Guld paa Jor- 
den. 

,,Naa, er det nok?« fputgte han Bro- 
deren. 

,,Forclobig,« svarede Tarag glad, 
;,,nmnge Tak, Jwan. 

,,Jngen Aarfag,« sagde Iwan, ,,naar 
du trasnger til mete, saa kom kun, der er 

Egelsv nok i Skoven.« 
Taras Tykoom læsfede Guldet paa 

Vognen og kjsrte til Staden for at dri- 
ve Handel- 

Nu var begge Vrødrene borte. Sem- 
jon sprte Krig og Tat-as drev Handel. 
Semjon Krigsmand ewbrede et helt Kei- 
serrige, Taras Tykoom erhveroede sig 
uhyre Nigdomme. En Dag traf de sam- 
men og wbede für hinanden, hvok de 

lhnvde der-es Soldater og deres Penge 
» fra. 

Sen-jun Krigsncaud fagde til Tarasu 
»Jeg hat« crolmst niig et l)elthjserri- 

ige og leuerglad og lykkelig, jeg mangler 
likkun Pengc til at ernære mine Solda- 
» 
th· med. « 

! ,,Og jeg,« sagde Tatas Tykoom, «har; 
lskmbet sammelt et helt Bjærg af Guld, 
jeg mangler kun uoget til at bevogte mi- 
ne Nigdomnie.« 

Da sagde Scmjon Krigsmand: 
,,Kum lad os gaa til Iwan, jcg oil 

sigc til han« at han gis-r mig nogle fleu- 
Soldater, som jeg saa giuer dig, men du 

siger til hasti, at dutrwnger tilflere Pen- 
ge, saa gjør han dig ungle, som du gioer 
mig. Saa er vi begge l)julpne.« 

De kjarte begge til Jwan, og Semjon 
sagch 

J »Jeg har for faa Soldatcr,« ljasrc 
iBroder, ,,gjsr mig ungle, felv om de tun 
er af Strom-· 

Men Jwan rystede paa Hooedet. 
» ,,Nej, du faar ingen flere Soldaten « 

i ,,.Hvorfor ikke,« spurgte Semjon. 
»Du har ja lovet det.« 

»Det kan gierne verre, men du faar 
alligevel ingen.« 

,,Hvorfor vildu ingen flere gjøre, Fee- 
pande.« 

,,Fordi bine Soldater have drcebt et 

tMenneskk For-leben Dag, da jeg gaar» 
i og pløjer ved fiden af Landevejen, kom- ! 
»mei- en Kvinde kjørende. Hun hulkede, 

! 

sog hun havde en Ligkistc paa Vognen. 
»Dann er dad?« spørger jeg. Men hun 
sparede: ,,Semjons Soldatek hat bræbt 
minMand iKrigenl« »Jeg troede, at 
bitte Soldater kun stulde fpille Pisa-, 
men nu have de dræbt et Menneske. 

»Nei, jeg kan ikke give dig flere Solda- 
ter.« — Og derved blev han. 

Derefter begyndte Taras Tykvom at 

bede, at Jwan endelig maatte gjsre ham 
noget mere Guld. Men Jwan tyftede 
paa Hat-eben »Nej,« sagde han, »du 
faar ikke tnere Guld af mig.« 

»Men hootfor ikke? du hat jo lovet 
det.« 

,,Det kan gjem viere, men du faar 
alligevel intet.« 

,,.Hvorfor vil du ikle gjøre meteGuld, 
Fapande?« 

»Im-di dine Guldstykker hat stilt 
Michajlowna, Enten, af med hendeg ene- 

ste Ko.« 
,,Hvotdan er det da gaaet til?« 
»Du stal jeg sige dig: Enken Mi- 

chajlowna havde en Kö, som gav Melk 
til hendes Bern, og for nplig kommer 

heut-es Bij hen til mig og og tigge am 

Melk. Jeg fpsrger dem: Hvor er eders 
Ko? Og de sige: Tarag Tykvoms For- 
valter kom og gav Moder tre Gall-stral- 
ker, men Moder gav ham Kom, pg vi 

hat nu ingeu Melk mete.« 
(Fortseettes.) 

Smæld og Smuld. 

En card Bpnde. Ten svensse 
Rigsdagsmand Lan Mannsson iTranes 

Ema-la hak et Bibliothek, der ontfatter 
20,000 Blut-, vg fom er forsikret for W, 
000 Kronen 

Med Undtagelse af nogle faa ngm 
der tilfaldt hattt ved Ato, hat« han selv 
satnlet Bsgerne, blank-l hoilke derer neg- 
le store Sjceldenheder. 

J Aaret 1834 grundlagbe Lars 

Mannsson, der den Gang var en syv 
Aars Dkeng, sin Bogfatnling. For Ti- 
den ek han sygselfat tned at optage en Ka- 

talog over den. 

Honidpine, Aftt-keftelfe, Kontine, 
Bindsel hurtigt og behageligt fotdtevne 
vedDr. J H. Manns Liver ossids 
sey Pillets (Smtpiller.) 

En ntoderne Adoniö J enttf 
Jcenttelands nordlige Egne hat en nng 
Mund faaet sit Ooerskasg fanledes til- 

ftudset, at det bannte hans Kjarestes 
Raun, sauledeö sont detstrivesefter Ga- 
belsbekges stenogrqsiste System. 

Mut den habt-ehe staune stattede ikke 
denne origincllc Optnterksomhed tilbørlig 
Hatt blev iSteben for form-get og klip- 
pede hele den stenograsiske Skægprydel- 
se Uf. 

De Witts Little Early Rifeksz eneite 
Pille mod kronisk Mavefastheder og Ufer- 
døjelighed. Jntet faa godt. 

Din Hostc varer ikke hele Vinteren; 
Du holdes ikke vaagen om Nattenz 
Du faar pieblikkelig Lindring, hvis 
Du brnger De Witts Poste- og Tre- 

rings-Kam 
»Ga nun el cherlighed rnster 

ikke, Etnil!« sagde en Kone til sitt 
Mand. —,,Nej, faamcettd,« fvarede den- 

tte, »men den er ikke altid fri for at met-e 

lidt mnggen 
« 

——.- — —- -— -—--.—---—..- —- 

Dcn svageste Natur mater Dr. J. 
H. Mcreans Tat Witterung Baust. 
Sikker Middel for For·kjøletse, Hceshed 
og Strubesog Umgesng —- Jkte upd- 

Iendigt at sotelge ett af de storc Udketts- 

Uingspiller, naar en nf Or J. H. Mc 

Lean- Liver og Kämen Piuets tlam 

des 

D o b b e lt g al t. En nygiftv Kotte 

sad forleden gradende vedVordet. ,,Men 
hvab geredet Du for, kjcere Marie?« 
spttrgtc den kjckre Ægtenmnd. —- ,,Sy- 
neH Du ikke deter grttfontt at behattdle 

»ntig paa den Monde? Nu har jeg gjotdt 
intig san tnegenUmagktned at faa lavct 

Iett Æblebuddittg, sont Du hnr fottalt 

an holdt san tneget af, og fna beder Du 

ntig otn ctt Stiksav til nt fave den over 

med.« — Ægtetnandett ovetrasket1 »Ei! 
;A.F:blebuddittg! — er det en 2(fblcbttd- 

thing, og jeg Fre, der trocde dct var en 

IKoannød « « 

I Hovedpine stannner direkte fra Man-s- 

; uorden. Knrer disse ved Brngen nf Te 
tWitts Little Ently Nisus-, og Hedwi- 
Inen forsvinder. Ystdlitth-Pillett alle- 

vcgne. 

Vi sælger flcre De Witts Little Eurly 
Miste-Billet end nogen anden Stags. 
Deres Virkning er let, smarter ikke, og 
god Regulator for Leder, Mave og Ind- 
volde· — M. Sjøholm, Apotheker. 

Dydsomnibnsser. J Paris 
saa vel sont i andre store Byer gioes der 
en Del unge Herrer, der ikke have nndct 
at gøre end at flanere paa Gaben. Flere 
af digfe Lapse plejede for nagen Tid siden 
at stille sig op uden for en højete Bise- 

! scole, naar Undervisningstinterne var 

Horbi for at folgc bag cfter de nnge Pi- 
Jger og se paa dem nted forelstede Blikke. 

; Enkcltcaf Pigerne optog denne Opmærk- 
sotnhed meget gunstig vg forsvandt plud- 

sselig med detes Brandt-km 
Skolenö Bestyrelse henvendte sig nn 

til Politiet otn Bestyttelse men da dette 
"itke kan forbyde de unge Herker at gau 
’paa Gaden, anstassede Byraadet en Del 
Omnibugser, som stulle køre alle de un- 

ge Datner til og fkq Stolen. Det va- 

Jkede ikke lange, spr man kaldte diese 
»K-rctøjer ,,Dydsotnnibusfer«. 
! Ayers Satsaparilla stiver Systemet 
op, renser og styrker. Jnvalider tiltmnge 
det. 

Det sprit- Zwist 

Du er maaste afkmftet, kan illespife, 
kan ikte fove, tan ikke tcenke, san intet 

gjsre tilfredsstillende, og det andrer dig 
hoad der kan vare i Vejen. Du bor dsa 

lyde Adoarslen, det er det forste Stridt 
til new-s After-steife. Du tmnger til 
en Netvestytkek og en faadan vil Du sin- 
dcs i Electkic Vitterdx Overtaskende 
Resultatek opnaas ved Anvendelsen af 
den stote Nervesiyrcer og Smettestiller. 
Appetiten vender tilbsge, god Fordsjelse 
indsinker sig, og Leveeen og Nykerne 
gienoptage fund Virkfomhed. Prsv en 

Finste. Prig 50 Cts. paa Sjsholtnö 
Apothek. s. 

EII sol- Liudfalve. 
DeI er os en Fornsjetse aI anbefale 

Beggs priske Salve-. Den har givet 
fokandeIlIg TIlfkedssIIllelfe I aI stIlne 
BeItIIbelfe, baade has MeIIIIeskck og 
Dyr. J Tilfælde af Forvridelse, La- 

sIoIIer, gaIIIle Saat eller PIIIe I Siden, 
Lungek og Nyg gIoes der IIIgeII aIIchI 

Salve, der kqn bringe iaa hanIg og va- 

Iig LIIIdIIIIg. Oper Flusse garaIIIekes. 
PIIII M og 50 Cenw Fathandles af 

leotheker M. SjsholIII, Dannebrog. 
EII god Oplysning EII ung 

Mand, der bekleedte den LIvsstIllIIIg, vaII 
gaar under Nat-net «nogeI paa eI Kon- 
Iot«, blev en Gang spukgt ein« hvad 
Plads han egenIlIg IIIdIog der. »EII for- 
IkIIIlIg Plads,« Isd SoaIeI, »ieg sidder 
Ined Nyggen läge pp IIl KakkelooIIeII.·« 

Den sækegne Egenskab oed AyeIII 
OaanVIgor er den, III den gjenkatdct 

Paarets IIaIurlIge Werkst, Jan-e og Tet- 
sIIII. Den styrkek Rohderne og Spinn, 
fjccrner SkIIIII og lægcr Saat I Jsjesr. 
J denne Henseende overgaar den alle Ug- 
IIende Midian 

De sode SIIIaa. Tauten: »Bei- 
Dn af, at Starken er kommen III-d eII 

lIlle Brot-er III DIg — vII Du se IIaIIIIM 
— LIlle Anna (fIffIg): »Jeg vIl helle-re 
se SIoIkeII.« 

For Forli-Mie, HosIe og Brysuideliet 
har Inin Kone IIIed stedse god Resultat 
btugt Dr. August Kanigs Patnborgers 
Brystthe. — JoyIIHodpuch, Des MoInes, 
Iowa. 

EII Ko I I te ring. »Hu-n Inange 
Sjofclister har De ILogIø I deIIe Hun- 
dehIIl?« spIIIgIe en Handels-reisende, IdeI 

han, efIcIiulgI af OpvaIIeIcn, ImadIe 
Ind Idetafhasn bestiltc Ver-reife — ,,De 
eI I Lieblikket den encste, vi hat« I Lo- 
gis,« fvarede OpoaIIeIen nch cI høflIgI 
VIII- 

Mavefasthed fordern-er Blooet! De 
Witts Little Carly Risers knisekek Ma- 

vefasthed. Aarfagen fis-met, Syst-am- 
nusn knrcret. 

Vore Venner bar bkugeDantS Ho- 
ste- og Taringsszinr. Jngen Stnssklfe, 
og det sottjener den Nod alle, der ptøver 
det, tildeler det. — M. Sjøholm, Apo- 
theker. 

S krækk eltgt. Anna: »Mein 
Gud, hvad er der bog i Veieth hvorfor 
geredet Du?« —- Ennna (fom nylig er 

bleven gift): »Ja, i Dag hak jegfm·fat- 
stc Gang vckrct oppe at skjændes used 

Karl ....« — Anna: »Nun —og san 
.?« —-Ennna: »Saa kilslvst var 

jeg lige oed at gaa nd af mitgode Stind, 
forng knnde ikke finde paa et enrfte 
grcvt »Evc1·1·!« 

Tr-. flinkka Mermldeö under-»den 

Taf en tun zssvicsin-, Eins-meet met-er 

rent Mod, for at nære Sunvhedens og 
Styx-keins Elementen Bedste Bindun- 

iek er Dr. J. H. McLeans Satiaparilla. 
Som Bevig paa, at Laster og an- 

dre smaa Fugu-, naar de er i Farr, foger 
Beskyttelse has Mennesker, auf-res, at 

en Lærke en Gang i Sommer com fly- 
vende og satte sig i Folderne af en Kvini 
des Kjole. Vcd at se op, opdagede hun 
en Høg ligc over hcndeg Hovekn Lar- 
ken haude hnn dog allerede den Gang 
taget op, og den lille anl sadganske ro- 

ligt i hendes Hamdm uagtet hnn scet ic- 
ke holdt paa den. Forst lernge efter at 

Novfnglen, der syntesssintct Hastvrerk at 

have, var forsmtnden, floi Linken. 

Hnrtig, fejler aldrig. TieWitts Hostes 
og TckringH-Knr. Middel mod Asthma 
og den Feder-, der folget Worts-leise 

Lille af Sinn-erse, stor i Fragt: De 
Witts Little Early Nisus, Bedste Pille 
for Maoefasihed, Hovcdpine, sur Mana- 

Menneskene pleje undettiden at gjøre 
gode Jst-fetten En af de bedste Du can 

gitre er, at bringe sin Helle i god Or- 
den om den er i Ulave. Den letteste 
Maade at gisre dette paa er at hcnvende 
sig til Dr. Lucns’s private Dispenfaky, 
68 Nandolph Streck, Chicago. an 

gjsres personligt eller striftligL Se A- 

vertisfementet i en anden Spalte. Brev 
sitives paa Norfk. 

Den ny Opvngetfr. 

De här hsrt Detes Naht-er eint-le 
ben. Eller De er maaske selv«en af de 
mange, der If Erfaring ve’d hvpt geb 

yden er. Hat De en Gang prsoet ben, ! er De ogsaa sikkert en asf dens streckefe 
j Bennerz for det forunderlige ved Dr. 
Rings New Diseovery er, at nur bet 

; en Gang er prsvet, vil set its den Tid 
af beholde bete Plads i Hufet. Men 

hat De endnu qlbrig beugt det, og blivek 
befvcetet med Doste eller Forli-lase, an- 

staf da stksks en Füser og stil den pia en 

ordentlig Pksvr. Dei garnnteres i alle 

Tilfælbe eller Pengene betqles tilbsgr. 
Pksvestostek frit pas Sjshvlms Apothek, 
Demut-III. f. 

sTORT UDVALCl 
Jst-a den Lude November til den lfte Januar, WI, oil vi fælge chednin- 

geI og Operfkakler til folgende ne dfat te Pkifee: 

Pos- f Knn liebes den bedfie Vintek Overfrakte nogenflnde folgt 

),L til den Prio lIek i Besten. 50 Ooerfmlker i forskjelllge 
sMonftIe, oeeId fka 80 00 til 87 40, vil dlive folgt til denn- 
lPIis. 

« 010 Inanzz e andre Pladfer. Her er nII blot et eneste Dusin 

j tilbage a Pdisfc FJIFZ ] De sineste blaa Chinchillas Overfrakker; famnie vil koste 

FOR ] 
KIIII vi give lldoalg fra 75 Onerfrakker i ll foesllellige 

00 LMIIIIftIr. FoI«deIII, der-alter en Ooekfmlke til Vintereit 
I oil det varc fordelagtigt at liebe af denne t«ot; det er in- 

I j gen Ovirdtivelfe at sige, at niange af dent er vard 014.00. 

FOR Kan IIi falae Edet en Heile- Dragt, der er faa od sont 

4 7 5 jungen Ctablicsfenient nageIIslnde hat« folgt foI den PMB her 
AIIIetikII. 

FOR ji Un helnldne Hem- Dwagter I alle Monstrr. Mange af 

00,« « ,-diofe har unstet folgt for d12 50 andre Suber og andre for 
endInI IIIeI«.e Vierlger dem alle for den nedfatte Pris af 

«181() for tfte Januar. 

l FOR 
I Det IIydeligfte Ildoalg af Klasdninger for fntaa Drenge frII 

( H til 151s·Aaroaldct-eiI. De erlgeo nn for 82.25, fIa den Lo. 
I an de kjobes for Ql W. 

I ) 

nrget stort Udvnlgnsdiofe og de lan ikle tjobed for en 

1 
l OverfIakker ined OveIflag for ftnaa Drengr. Vi hat et 
« I 2 5() f fnadan UIIH noget andcl Steh. 

· 1 

Feinden disfe Los-z hat« vi Inange andre Loto, der forholdöviö vil blioe folgt 
ligefaa billigt. Det et- de Inmet dIIaIlige Tiber, deI deiner as til at nedfcette 
Ptiferne faa laut· Dct store Oplag nn paa Hannan ital fælge«3, og lnve Pri- 
frr stal unsre Salqsxssnandcik 

Bot-e flandinaviftc Knnder ansnodrs oenligft oIn at beføgc os naar De kom- 
ntcr til St. Paul. 

Ærbvdigfb 

P. GI. sHANsTROM. 

LÆS OG F ()RBAUSES; 
koln og kj ob! 

30 Yartls murkt KALIKU for Mo 
20 « allerhetlste KÄLIKU for l.00 
16 « jmljgohlaat KÄLlKlJ for Ule 
20 « GlNGllÄM for LW 

BOMULDS- OG UL-D-FL()1«ZEL 
nldrig for san billigt 

HALVANDEN YARDS BREDE FLONELSKJOLETOJER 
alle Fnrver 50 Us. YHNIOIL 

Dragster for 1)rengo, 8100 og b"·j0ro. 
« « and, 8300 og 11()jcr(-.. 

OvOrfrakker for Muts-nd, 82.00 og hojere. 

stovlerU 
sk0, tll næsten fdet Halvo 

El 

» Flltspovleksshvad det nu koste-r 
brummlvaren vz 

Det vil betalc sig for Dig 
at kjobe dine 

KLÆDER, DRY GooDs, FODTOJ 

-—- hos —- 

s. N. wol-Ema 
sT. PAUL NEBR 


