
Jwan Fast-ande- 
As 

Gret- Lco Tolstoi. 

tzousatJ 
»Hvordan kan jeg alene drasbe iet- 

alle? Stabe, at jeg er saadan en Fa- 
pande, sor ellers vilde jeg sorklarc Sa- 

gen sok jet, men nn kan jeg ikle,« sagde 
Iwan- 

»Ja saa vil vi sandelig ikke springe 
Soldat,« mente Fapanderne. 

»For tnin Styld ingen Alam, blia 
date hiemme,« sagde Jwan. 

Faspandetne gik alle samtnen til Heer- 
ssreren og sagde, at de ikke vilde ocere 

Soldaten Da nu Djaevlenes Ooetsle 
saa, at det ikle gik paa denne Mande, 
begao han stg hen lil Czaren as Takalas 
sterne. 

»Kosn,« sagde han, ,,lad as salde ind 
i Ezar Jwans Land Han hat baodc 

iVose og Scrk as alt mnligtnndtagen 
Peccae.« 

Czaren af Tatakan samlede en Hast 
og mldt ind i Fæpandernes Land. Fol- 
ket kam lebende til Jwan og sagde: 

»Czaren as Takakan tonnner for at 

beklige os.« 

»For min Stle ingenAlamt,« sagdc 
Jwan, ,,lad ham konnne.« 

Da den ijendtlige Czar havde over- 

slredet Gransen sendte han en Fortrop 
nd for at sage estcr Zwang Krigghaen 
Man sagte og sagte, men der var ilke 

Spor as Hast at sinde. Man venter og 
venter, am der ilke omsidcr sknlde visc 
sig en Hast-, men der er ingen, med hoem 
man kan sore Kris. Saa vendte Czar 
Tarakans Soldater nd for at erodre 

Landsbyet·ne. 
Da de kotn til den sarste Landsby, 

kom Fcepander og Fapandinder rendende 
nd paa Gaden for at se paa Soldaternc. 

Dis-se tage Kot-n og Kvag sra Imponder- 
ne, der giver det villig ska sig og satte 
sig ikte dct mindste tilModværge. Saa-» 
dan gik det i den satste og saudan gik det. 
i den anden og tkedje En, to Dagei 
drog Soldatetne omfring, og overalti 
gav Fæpanderne dens, hoad de lrcevede, 
ingen gjorde Modstand, de ittdbød dem 
end ogsaa til at blive has dem sor be- 

staubig- 
,,Hvig det gaar jer saa daarligt i jert 

eget Land, Hierte Btedre,« sagde Fee- 
panderne, »saa kam dog endelig shid til 
ps." 

Saldaterne gjennemstressede Landet 
paa Kkyds og paa Taste- — lagen Ste- 
der en Heer at finde, ovekalt Menneslek, 
der leve lykkelige og glade, erntere sig 
selv og andre, ikke gjot Modstand, snen 

tveertimod bede Fjenden om at slaa sig 
ned og blive der destandig. 

Dette kjedede Soldaterne i Lcengden, 
og de vendte dersor tilde-ge til Czaren og 
sagde: 

»Krig kan man ikke søre her, lad os 

drage ind i et andet Land; her er itte 

noget sor os at giere —- det er sont um« 

man vilde sljære Grad med en Kniv.« i 
Da blev Czaren as Tatakan Inægtigs 

vred og besalede Soldaterne, at spredel 
sig over hele Landet, bmndc Lande-dyn- 
ne as sor Fode og dmbe cheget. 

»Hm-J J ikke adlyde,« sagde han, »sl«all 
IF komme til at dinglc Galgen alle sum-l 
men.« s 

Soldaten-ne raddcdes— oa gav sig til at i 
gjllre sont Czaren havde besalct dein. 
De stak Huse og Kornhæg i Brand og 
draebte Kvæget. Men Fapanderne give- 
de ingen Modstand, de barc grad —- 

Mænd og Kainder, unge og gamle, salle 

grad. I 
»Hm gjøte J dog dette intod os?« 

klynkede de, hvorsor tilintetgjøre J alt, 
hvad vi eje, til ingen Verdens Nytte2 
Saa tager det dog hellere med, naar J 
tmnge til det.« 

Da knnde Soldaterne ikke langeke 
dran-de og drcebe for Rørelse, og hcle 
Tarakanernes Heer opløste slg og sor- 
soandt. 

12. 

Saaledes var det da mislykket for 
jcevelen at fange Jwan Fapande med 
oldater. Han fokvandlede sig uu til 

n fomem Hekre og nedfatte sig iJwans 
kige for ligefom has Tat-as Tykvom at 

orspge at friste med Guld. 
»Jeg vil gjøre eder godt,« sagde han 

il Czaren, ,,og lære edet Forstand og 
isdom.« 
»For min Syld ingen Alatm,« sagde 

wan, ,,bliv kun her.« 
Den fornemme Herre blev hos Jwan 

m Ratten, gik om Morgeuen ud paa 
owet, tog en stor Pose med Guldmøm 

g et Blad Papir i Hunden og kalte til 
olket saalunbe: 
.,J leve alle fammen som Kvaeget lcve 
lud mig sige ever-, hvokdan man stal 

ve. Byg mig et Hus efter denne Plan, 
g vil betale edek derfor med disfe Guld- 
ykket.« 

— 

Han oifte dem Pengene, og Japan- 
derne ftierede ganste farbauskde paa de 
blanke Gjensiande, thi has dein gaveg 
der ingen Benge, de tustede Ting Inad 

kTing aller betaltc need Adlede 
»Klein-te Tingestee,« fagde de, og de 

ardejdede gjetne for den frennnede, naar 

han vilde give den-. af Monterne. 
Ganske sani has Taras kiabte Dicke-e- 

len far sine Penge, hvnd han behsvede, 
og Fapanderne dingte ham alt hvad han 
faelangte. 

»Ei, ej! Det gank ja dejligt,« juble- 
de han allerede, »nn oil jeg farst bringe 
Fcepanderne saa vidt sont Taras, og faa 
kjsder jeg dein med hud ag haar. 

Men Feepanderne foreerede Guldtnom 
terne til dereg Kainder, der beugte dein 

sont Pynt i Haar ag Øker og gaa Bar- 
nene dem at lege med. Og da de haade 
saa meget as det Stads, at Bernene le- 

gede kned Gnldsthkker onikring paa Ga- 
derne, da sagde de: 

»Na er det nak,« ag ingen tag imad 

fletc af den farnesnnie Herre. 
Mut Hniet var Inn blevet halat fees-i 

dika og Vinterjarraad og Kvaeg havdef 
han endnu slct tkke naget af. Da for- 
langte han af Fi-pandertic, at de skulde 
bngge has-s Hug fasidigt ag bringe ham 
Kna» ag Kain, han oitde give dem san 
snanqc Gnldstytkcr, fam de oilde have. 
Men ingen toln for at lage Arbejde has; 
hani og ingen bmgte hasn det mindste. 
J det hajeste kann der af ag til en lille 

Drang ellek Pige ag tnsiede et Æg for 
Gnldinelnterne. Elle-is var der ingen, 
der brad sig am ham, og det oarede ikke 

længe, saa havde han ikke Inere at spise. 
Plaget af Sult gik han ind i Bhen for 
at faa naget at fpise. Hatt gik ind i en 

Bondegaard og bad Vandekonen et Guld- 

stykke far en Haue, tncn hun vilde ikle 

tage det. ,,Jeg har nat af det Stads,« 
fagde hun. J et andet Hus bad han 
one en lillc Fisk og tilbød ligeledes sit 
Guld. »Jeg hat ingen Btug for det, 
min gade Mand,« sagde Hnsmaderem 
,,jeg har ingen Bern, der lan lege med 

det, og sont Smykke behpver jeg heller 
ikke, far jcg har saanicend tke liggende i 

Stussen.« Han bad am et Stykke Bred 
has en Bandemand ag tilbsd ligeledes 
hacn sit Guld, men ogsaa denne fagde: 
»Jeg tranger ikle til dine Monter, men 

ail du have et Stykke Brod i Guds 
Naon, san nent lidt til min Kone faar 
staaret et Stalle« Da Djaoelen hsrte 
Guda Naon, fpyttede han og standte sig 
hart, Det vak, fam gik der en Knie 
igjennem hain. Han vilde ikke here dette 

Naan, end mindre tage Alsnisfe i hans 
Naan. 

Hatt maatte gaa hjem igien, inens 
Tarinene streg iLioet paa ham. Jugen 
oilde have hans Guld mere, alle iagdex 
,,Bring noget andet, eller tag Atbejde 
has os, eller tag imad i Guds Navn, 
hoad man gioer dig.« 

Men Djasvelenes Øverfte havde intet 
uden Guld; han haode ingen Lyst til at 

arbejde og tage itnod Almielsc i Gnds 
Navn, knnde der nn slet ikke viere Tale 
ann« Da bleo han gal i Hanedet pna 

Feepanderne ag sagde: 
,,.t)vad vil J da egentlig have? Jeg 

giuek jer ja dog Penge, for Pengene 
knn J ljøbe alt andct og leje Arbejdere, 
san mangc J ll)ftei·.« 

Man fmpandernc harte ifke paa hont. 
»Nej,« sagde de, »vi traknger alte til 

dine Belege-. Afgifter ag Skatte betale 
ai ilke, ag haad fknlde oi da brnge dem 
1il.« 

Djeevelen fik ingen Nadver den Aften 
ag inaatte lckgge sig snlten til Sengs. 
Men Fiepanderne vidste itke ret, haad de 

skulde gjarc ved den freinmede Herre, og 
gik til Czar Jwan for at sparge ham til 
Raads. 

,,Sig as, haad vi stal giare? Der ek 

kommen en Herre til os, der holder af 
at spiie ag dritte gadt og llade sig sent, 
sam hoerken vil arbejde ellertage imod 
Almisset i Guds Naan, men fain vil 

tuste sig alt til for Guldstyklek. Tidli- 
gere bragte oi ham alt muligt for de« 

smukke Tingeiter. men nu har vi nol« 
af dem og give hatn ilke mete. Hand 
stal vi ngre ved hamf Vi ville ilke gier- 
ne lade hast de af Sult.« 

stnhsrte ralig paa dem. 

,,Far nein Slyld ingen Alarnt,« sag- 
de Zwar-, »spd ham og klad ham. Hatt 
kan gaa fra Gaard til Gaard ag vogte 
Kvæget dersor.«« 

Djeevlenes Øaersie maatte bide i det 

sure Æble og maatte gaa fra Gaard til 
Gaard ag vogte Kost-geh Til sidst kam 

han ogfaa til Jwans Gaard. Her re- 

gjerede den stumme Malanja i Melke- 
net, og da der afte kam Lediggjængeie, 
sont standte sig at komme ferft til Fadet 
og fpise Graden for Nasen af de andre, 
saa havde den stumme hittet paa at Mel- 
ne mellemFölk efter deres Handers Udseq 
ende: hvo der havde barkede Rever, sil! 
Loo til at satte sig farst til Bat-ds, ag de, 
der ille haade darkede header, maatte 

tage til Takte med Nesterne. 
(Sluttes.) 

I- I I 

Smald og Sniuld. 

Koinder i Mandadragt Js 
Paris have Koinderne i den senere Tid 

begyndt at tin-de sig i Mandsolkedragt ; 

men denne Mode hat oite sine Meinige- 
ligheder, og der sorekonnner titl)elt mor- 

fonnne Forsekslinger, hoorsor Politiprtk 
seiten hat ndstedt et Forbnd Inod at tage 
Mandskiader paa, naar det ikkc ster as 
Helbredshcnsytn 

Hurtig, sejler aldtig. DeWitta Doste- 
og TaringH-Kur. M ddel Inod Asthma 
og den Felder, der folget Forkialeise. 

Lille as Statt-esse, stor i Finst: De 
Witts Little Carl-) Risers, Bedste Pille 
soc Maoesafthed, Hovedpine, sur Mada. 

Livets Hennneligheder er Titelen paa 
en meget net illnsireret Bog paa 64 Si- 
der ndgioet as Dr. Lin-as private Dis- 
pensary. Den indeholder hvad Enhoer 
bnrde vide, og giver letsatteligc Negler 
sor Heldredens Bevor-eise. Cn ny revi- 
deret lidgane har soriadt Pressen ognd- 
tanunes hurtigt Strio ester et Exem- 
plar sprend de alle ere ndsendte. Seitdea 

frit. Sc Aoertissementet. 
En :)iettelse. En Professor paa 

en teknisk Stole aslagde sor nylig, led- 

saget as nogle Eleoet, Besøg paa et Fa- 
brik og sorklarede dein, hvorledes Masti- 
nerne var konstruerede. Medens han 
holdt Foredrag sok sine Eleoer, loni en 

Mand ined Arbejdsdragt hen til dem og 
rettede lidt paa Fortlaringeik Proseö- 
soren blev vred, soer hen til en as Ar- 

bejderne og spurgte, hvem den Mand 
var, der vooede at rette han-, en Profes- 
sor i Teknik. 

— Aa, sagde Arbcjderen, jeg tror nok 
at han oed lige saa god Bested nted den 

Mastine, sont Professoren gjar; thi det 
er ham, der har opsundet den. 

Der sortcelles at en Dieng srelste Ne- 
derlandene sra Oversvpnnnelse ved sin 
Toinmelsinger. Mange Personer er 

blevne srelste sra et Ansald as Sygdom 
ved en Flaske Avers Sarsaparilla. Den- 
ne Medicin scetter Fristhed i Legemet og 
styrker alle Legetnets Organer og Hin- 
der. 

Den sicrkesie oneeoæcdes undertiden 
as en treet Fotelse, Sysientet kecker 
eent Bind, for at nare Sandhedens es 
Starke-is Elementen Bedste Blodtens 
in er Dr. J. OMeLemSaesquiIm 

Naar man kan faa en god Lage til 
billigere Peis end en daaflig, hvorsorda 
ikke henvende sig til hamf Dr. R. Ro- 
senberg Co. i Chieago hat-i mange Aar 
vceret qnseet sor en as Amerikas bedste 
Lageanstalter sok Sygdomtne as kronisk 
og privat Natur-, og er billig. Se Aver- 
tissementet i en anden Spalte og stkiv 
ester Dr. Rosenbergs Bager, somsendes 
srit, naar Frimaerker indlcegge8. 

Hovedpine simnmer direkte fra Maue- 
uokben. Kurer disse ved Brugcn af De 
Witis Little Eukly Risers, og Hin-epi- 
nen forsoinden YIIdiSngs-Pillen alle- 

negnc. 

Vi sælger flere De Witts Little Cariy 
Wirt-Billet end uogen anden Siags. 
Deres Virkning er let, sum-riet ikte, og 
god Regulator for Leser-, Mam- oand- 
vom-. — M. Sioholm, Apotheko 

En god Eint-sause- 
Det er os en Fornøjelse at anbefnie 

Bcggs tropifke Salve-. Den hat gioet 
forunveriig Tilfredsstillelse i at stilne 
Beterndclfe, baade hos Mem-reitet og 
Dyr. J Tilfcklde af Fokvridelfe, Lee- 
sioncr, gamle Saat eller Pine i Siden, 
Lunger og Ryg gives der ingen anden 
Salve, dcr kau bringe san hurtig og va- 

Iig Lindring. Hver Flaske garanteres. 
Ptis 215 og 50 Cents. Fothandles af 
Apotheker M. Sjøholni, Dannebwg. 

Den songeste Natur fauler Dr. J. 
H. NicLeauø Tat Winke Lang Balsa. 
Sikker Middel for Fortjtlelie, Hæsyed 
og Sande-as Lungeiyge. «— the upd- 
uadigt at steige en af de state Uhren-- 

uingspilley nagt en af Dr J. h. Mc 
Luni Liver is cidiey Pia-is M 
U 

Prtkdikeftölen us Gemen. 

Pasior Shrout uf de fortnede Vrsdres 
Kirke i Blue Mound, Kansas, siger: 
,,Jeg fsler det at vækc minPligt at med- 
dele hsilke Undere Dr. Kings Ner Dis- 
coveky hat gjort for mig. Mine Lunger 
var meget angtebne og mine Sognefolk 
twede at jeg hsjest i nogle Maancder 
kunde leve. Jeg tog 5 Flaster af Dr. 
Kings New Discovery og er nu fund og 
frist og hin vundet 26 Ph. i VægM 

Teaterdirektsk Love striver: »Eficr en 

grundig Piave, er jeg ovcrbevist out at 
Dr. Kings New Discovery for Tæting 
ovekgaar dem alle, og helbreder hvor an- 

det fejletx Den sttrsie Tjeneste, jeg km 
yde mine mange tusinbe Venner er at 
made dem til at bruge det.« Fri Print- 
siqsker vaa Sjjhoims Apothek; keguiar 
Sismlfe 50 Ets. og 81.00. s. 

Cn pnalivellee Dosten-up 
Vi hat« merkt faa beldige nt sitt-e es 

Agentneet for Beggs Chmsy Hosiesirnp. 
Dei et en tkovtetdig Mediein og oi ga- 
kantekei enhvets Flasle til at give Til- 
fieddstillelsr. Dei sittlde glerde as otn 

vore Knndet vilde give den cn Braut-. 
Forhandles of M. Sioholni, Apothe- 

ker, Damtebwg. 
Det dedsieAffondisingsiniddel forOcli 

bredelfeu as Fortislelfe, Vosie og alle 

Strude-, Lunge- og LuftrsrssSygdonsp 
me ck nden Tvivl Ayeks Chem) Perio- 
tsal. Spsrg din Apotheler eftek og til- 

lige eftek Ayers Altnanak, det- er fki til 
alle. 

G iftig Beet-in e. Man hats flere 
Gange tidligere iagttagei, at Banne hat« 
vitsket giftig paa de Dye, dei- fedes der- 

tned, nien man hat« ikke kjendt Grunden 
dertil. Nu hak Dr. G. Kasiner veo det 

farmaecntifke Jnsiituti Bieslan gottl- 
gjoi·t,at en slig Forgiftning havdc sin 
Grund i Solanidin, sont er et Spalt- 
ningclprodnkt us Solanin. Denne Gift 
forekonnuer i Regelen tun i de lange« 
hvide Karlosselspirer, inen stal ogsaai 
knnne forekmnme i Kartoflei«, iotn erei 
tagne uinodne op; man bsr derfor med 
en vis Variotnhed fodke nied Verme, sont 
hidhsrer fka fpirede og for tiolig optag- 
ne Karte-sieh 

Ph. Wolf, lldgiveren afPeokia, Jll., 
,,Sonne«, har Dk.Angust KInigs Ham- 
borger-Bkysttl)e i sin Familie, og anvert- 

der det site used de fortmsseligste Folger 
imod stark Forli-leise. 

Maoefaslhed fordærver Blodetl De 
Witts Little Early Rifers kurerer Ma- 

vefasthed. Aal-sagen fjmiet, Sygdotn- 
men kuriert-L 

Din Hoste varer ilke helc Visite-ren; 
Du holdes ilke vaagen otn Ratten; 
Du faar siebliklelig Lisidi«ing, hol-s 
Du bruger De Witts Hoffe- vg Tar- 

rings-Kur. 
Rige F olk. De berlinske Millio- 

neerer inddeles i ,,Thalekmillionetc« og 
,,Markmillioneete«. De fttste eke altsaa 
faadanne, hvis Formue regues i de gam- 
le »Thaleee«, hois Bindi er lig3 Makk. 
Af faadanne sindeö dei- nu i Berlin lige 
! 200, niedens Byen kan have 171 i Fjor. 
JJ hele Prsjfen findest der 458 af denne 
art Millionen-en Af Mattmillionteket 
findeb der i Berlin ikke mindre end 
1073. 

De WitiJ Little Cscly Nilus; eneite 
Pille mod kronisk Mavefafheder og Ufer- 
dsjeligshelx J.ttet laa galt. 

Vore Venner bsr brugeDeWitts Ho- 
sle- og Tierings-Kue. Jngen Skusselse, 
og det fortjener den Nos alle, der proper 
det, tildeler det. —- M. Sjpholm, Apo- 
theket·. 

Tatstgetteiheev. 
Jeg Undertegnede vil hervedmed Tak- 

nemlighed bevidne, at Dr. Petets Kuri- 
ko hat gjort et llnver paa min Helbred. 
Jeg tcd af Sovnlpshcd og en uafladelig 
Hovcdpine,s1e1 Fordpjelse og ingenAppes 
tit, samt var udygtig tit Arm-ide. Eiter 
Brugen as tre Flaskcr Kutiko er jeg nu 

hetbredet og foler mig fuldstændig feist 
Desper P O, Winniefyiet County, 

Iowa den the-L »Fabr. 1890 

Zahn C. Stenne. 

Naar dct brutzes 1«,et vtl Vlyers Sar- 
Himman fjcme Sttoflcr icuhvet Form. 
l 
.—-,-.---» 

» 

»Dr. But-as pnvate Digpmfatyi Chi- 
cago hat« Liceuce til at praktifete fta 
Statens Board of Heut-h. Det har nu 

existeret i mange Aar og er en over hele 
Nordvesten vel tjendt Institution. De 
fom maatte ønste neermcrc at gjsre sig 
bekjendt med samme, kunne tilikrive det 

efter Bogen ,,Lioets Hentmeligheder,« 
sont sendeg seit til Enhver. Se for-v- 
rigt Avektisfementeti en auden Spalte. 

Peche-. 

S. H. Clissord, New Eisfel, Wis» 
ted af Hovedgigt, hanc Mave var i Un- 
den, hanc Leder angkebet, Appetiten 
bot-te og han vak stmkkelig redusereti 
qud is straften s Flaster Electric 
Bitieks satte ham Meint-. 

Edm Sheppath Harkisburg, Jll» 
daode et rinbende Saat af s Aas-s Va- 
sighed pca det ene Ben. Brugte s Fla- 
fket Electrie Bitters og 7 Æfter Buck- 
lens Arnica Salve, og Benet bleo splins 

T tetnyt. John Speater, Catawba, Jll., 
; havde 5 Febeksaar paa Betten Lager-ne 

fagde han var uhelbrcdelig. l Flaste 
Eleetrie Bitters og l LEfte Vucklens 
.-"mim Salve knrerehie haue. Faas pas( 
Sjshølms Apotyeh i. 
— — 

Peter Ebbeion, 
Unatioo ot the kosco and Not-» Public) 

udfeetdiger i lovgyldig Form Stiel-eh Mott- 
qages, Konteaktety Futdmagtek og alle al- 

mindelige ketslige Papirer. Miste For-bin- 
delier med det danste Konsnlat sættek mig i 
Stand til hurtigt og prompt at stafte Attestet 
paa hauste Falvmaster. —Dannemg, Neb. 

LÆM )(; WRBAUSES 
k01n Og kj0b! 

30 Yartls mokkt KALIKU for M 
20 « allerbeilslc KALIKU for W 
16 « indigovlaat KALIKU kot- 1.0l1 
20 « SlNGIIAM for 1.00 

BOMULDS— OG ULD-FLOIZEL 
nldrig ihr sit-h billigt-. 

HALVANDEN YARDS BREDE l-’L0NHIJSKJ0LBTOJER 
alle Ein-vor 50 (,!t,s. Ymsdelh 

.l)t«a-g"t,(1r ibi- l)I-(sng·(s-, W.()0 og li«·ju«0. 
« « Mmmh IRS-Hm og luzjerosp 

Overfrsmkker lin- M(1-n(1, BUW og heim-a 

st()vler, 
skm til n(1st0n ltlot II lec 

a 

Flltstovleksfhvul (1(t nu kostet 
Gummivarer. I 

Det vii betale sig for Dig 
at kjobo tlino 

KLJEDER, DRY GooDs, FODTOH 
-—- hos --- 

s. N. wol-mon, 
sT. PAUL, NEBR 

DANNEBROG 
Smede-8 Mäskinværksted Alt under Faget henhsrende Ak ubsptes folidt og for kimelig Bekalin1. Hoffe- 
skoning, Smodeakbcjde efter alle Kunsteng Regier, Plovakbejde samt Mandiirttelse af 
værkbrudent Maskincki besprges til gjensidig Tilfredöhed. 

Un vigtig Tel of Fortetningen er Vogneværkstrdct, som er uldfirrndim udstyret med 
Verm-L Apparater og Materialcr tit Repomkisn vg Oppndzmng as gamlc og mid- 
aldtende Vogne og ngetøjct og Fsokfcrrdigclseu ai nye Nino. 

(·sders, med et wrligt Hanunekflag, 
A. A. Jenseit, Eier. 

Mafkinerues Tidsalder! . 

Tau-schrein Mafktmss og Vogncilldsakg 
—- aubcfaler sit lldoalg af — 

Ei kRotvers, CorndPlaintt H VI ern-i cha..«.piou Sees-ts- 
(«lila1iætte paa Bewan 

Slaa- og Hoftcinastinck fIa Farmvogne samt 
den verdeusbewmte »Bucteye«-Fabrtk aabuc og sum-de Enden-Mut 
W Lageret er oelvalgt og fuldstcmdiat, og da min Tid un Isdeluktendc an- 

vendes paa dcnne Fort-erning, er jeg istand til pas kort Barfel at tilfrenssnlle et- . 
hvett Krau. 

Um. H. Sorenfen. 

North Platte Lumberlle 
Howard City, Nebr. 

—- bcndlet med —- 

slle slsgs Tom-ver og Byggemstekiale 
God Kvalitet og lave Priier. 

Vi eælger til st Paul Prisor 

Plan ge Hat-ver- Che erp- 

J I. costs-, 
Man-Vor 
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saavel mocl Gruntlejencloms sum Personljg stkekhecl H Ill« lJI EST E G AXO IIIUHJ Its-N "l Isle has h- si— 

« PÄUIJ ÄNlJPTRSON I» 

K sst IsAUI-, ---------- NEUIHHM Y- 


