. Zt hid!
Han gik til sin Plads og lod hende Kjepgsgjerning at paaberaabe mig fin Formue, som beløber sig til ca.
5
Millioner.
Hendes
Gemal
eier
in
min Uskyldighed. Jeg kunde ikke
blive i den Tro, at det var Horace.
De Personer, som bor iEagle Lake,
Offeret var faa stort, at det var fremvise noget SkudSmaal. Min tet.
St. Olaff, Tumuli og Aastad Town(Fortsættelse.)
værdigt den Mand, forn gjorde det. Veninde forsøgte at tale for mig; men
for
Hun havde bedet om nogle Minut hvem var hun?" Kun et fortabt Fru IButikken. Olsen: „Hvor flal ships, og som ønsker at brandsorsikre
jeg
sætte
min
Hat?
Jeg
tror
ikke,
der
sine Eiendele i Farmernes gjensidige
Men det var min Lykke, eller min ter. Om nogle Mnutter vendte hun eutimmer ligesom jeg. Min Værtin
Ulykke, jeg ved ikke hvad, at have vun- sig mod dem igjen hendes jZSine hvile des Vidnesbyrd om min SErlighed er Plads nogensteds: Ja, saa er det Assuranceselskab, Ian henvende sig til har de for Farmere mest ønflelige
det en Veninde, en Skuespillerinde de mildt paa Horace, da hun fortsatte. gjorde ingen Virkning; det talte mod vel bedst at jeg sætter den paa Hove- Olaf O. Vinge, St. Olaff, Minn Fonds at laane af, fordi
hos
desangaaende, og som paa kort Var
ved et ForKai»«?heater, hun boede i „Hvad var vel muligt for en venne hende, at hun leiede til Folk i min det igjen."
Kammeraten:
„Det
er
da
forre
sel
vil
indfinde
sig
paa
Stedet.
Godt
Værelset nedenunder mit. Med Und- løs Pige i min Stilling at gjøre, da Stilling. Jeg blev fundet flyldig
tagelse af de Timer, da hun maatte jeg havde fuld Kundskab om den fryg- for Retten. Fortællingen om min sten det dummeste Sted Du kan sætte var om flere Naboer kunde assurere
paa samme Gang, saa flap man at 1. Rente og Kapital betales i hans
spille, forlod dette ædle Menneske al telige Hendelse?"
Fornedrelse er nu tiende, Hr. Holm dett paa.
gjøre mange Reiser.
drig min Seng. Forsaavidt muligt Dersom jeg havde haft nære og croft. Det gjør intet til Sagen, en
Kontor, og De kan faa Deres Note
En af Snørlivets største Fortjene2Erbødigst,
Vort Oplag af Vaar- og Sommervarer er nu fuldstændigt, og vi øn
betalte hun mine uundgaaelige Udgif- kjære Slægtninger til at roade mig ten jeg var uskyldig eller ei, Skammen
der den Dag, den er forfalden.
Olaf
O.
Vinje.
ster er dett, siger en lærd Læge spotsker at henlede vore Kunders Opmærksomhed herpaa, idet vi oprigtig tror,
ter, medens jeg laa hjælpeløs. Vært vilde de Uslinger, i hvis Hænder jeg har jeg —jeg har været fængslet for tende, at ved hoard Snøring dræbes
Har De Bylders * '
inden, rørt af hendes Exempel, lod var falden, være blevne straffede efter Tyveri.
vi kan vise Dem flere ægte bargains end noget andet Hus i Ottertail
alle de forfængeligste unge Piger,
County.
sig nøie med halv Ugeleie for Værel Loven; men jeg kjendte ikke mere end Forstanderinden i Fængslet var den saa at kun de forstandigere bliver til har De Feber.
har De Hovedpine,
set. Doktoren vilde ikke have noget et Barn til, hvad der flulde gjøres, næste, som interesserede fig for mig.
Kjoletöier.
Kjoletöier.
boge voxer og bliver Slægtens Mø er De forstoppet,
. Han kan laane Dem Penge paa
Honorar. Alt, hvad omhyggelig ttaar Loven flulde sættes iBevægelse. Hun afgav en gunstig Beretning til
dre.
Vort første store Tilbud vil blive:
har De ingen Appetit,
fem Aar eller endnu længere Tid,
Pleie kunde udrette, blev ødslet paa Men De vil sige, at jeg havde en an Autoriteternr om mit Forhold, og da
30 Stykker Cashmere, værd 20c pr. Yard, sælges for 12|c.
er Deres Tunge bedækket,
før Indbetaling fler.
mig; min Ungdom og min Konstituti- den Udvei. Barmhjertige Selflaber jeg havde tjent min Tid (som det hed
Jnflomotion i Indvoldene, Move- er de mager og nervøs,
35 " Fancy Brocaded Dress Goods, værd 20c pr. gjord, 15c.
on gjorde Resten. Jeg kom tilbage vilde have modtaget og hjulpet mig, der blandt 08,) gav hun mig et Brev
fyge i Forbindelse med Blodgang, er Huden gul og tør,
25
" Ploin Etamine Cloth, værd 40c pr. Yard, 25c.
til Livet, og begyndte med Naalen dersom jeg havde lagt min Sag fer med til dett gode Veninde, der har
Colic og alle lignende Sygdomme lin- og De vil prøve en Flafle af Beggs
16 " Extra wide Pin Head Suitings, værd 90c pr. Yard, 75c
igjen.
været
min
Beflytterinde
i
de
senere
dent. Jeg viste dog ikke mere om
dre S strax ved Brugen af Beggs Di- Blodrenser og Bloddanner og ikke op
Da. en Skuespillerinde var min barmhjertige Selflaber end om Lo- Aar, den Dame, som kommer her sor
Bi har et fuldt Assortment af sort Silke fra 874c til $1.50 pr. Yard
arrhe-Balsam.
Enhver Flafle forsik- naar Lindring, vil det ikke koste Dem 3. Han kan laane Dem Penge efter
bedste Veninde, vil det vel overrafle ven. Jdetmindste kunde jeg da gaa at tage mig med sig til Redmngs-An
og forsikrer den at svare til en Pris af $1, $1.2-5 og $1.50.
Afdragsplanen.
res. N. I. Mortensen, Apotheker noget, da vi forsikrer hver eneste
Dem, at jeg ikke tog til Theatret, saa- tilbage til de flikkelige Folk, iblandt stalten.
Flafle. — N. I.Mortensen, Apothe
Vi tilbyder som extraordinært Godtkjøb og det bedste i denne Sæsong
meget mere som jeg sra min Barn- hvem jeg havde levet. Da jeg om Fra dentte Tid er mit Livs Histo
Underfulde Helbredelser.
ker.
27 Stykker stribet og rudet Sommersilke, vcrrd.5vc pr. Yard, for 35c.
dom var lidt kjendt med Skuespiller- nogle Dage fik min Frihed, var jeg rie, Historien om en Kvindes forgjæ
kunsten.
W. D. Hoyt Le Co., Whole Sale
Vi har gjort de mest brugelige og mest nødvendige Barer til en Spe
flamfuld over at gaa tilbage til de ves Anstrængelfer forat gjenvinde sin
BucklenS Arnica Salve
Jeg havde kun en Grund til at flikkelige Folk. Hjælpeløs og haab- tabte Plads i Verden.
og Retail-Apothekere i Rome, Gi er den bedste Salve i Verden for 4. Han vil modtage Afbetalinger cialitet, saaledes som Calico, Gingham, Skjortetøier, Lærred osv., og Prisen
være bange for Theatret, men denne løs drev jeg, uden at jeg havde noget Forstanderinden, som modtog mig i siger: Vi har solgt Dr. Kings New Skaar, Rifter, Soar, Bylder,Udslæt, paa 2aonet, ttaar De ønsker det, og paa disse Varer vil vi sætte saa lav, at den maa vække alles Opmærksomvar stærk nok til at vælge den anden Vatg, ligesom Tusinder af Kvinder Anstalten, erkjendte ligefrem, at der Discovery, Electric Bitters og Arni- grove Hænder, Frostsoor, Ligtorne følgelig spare Dem Renten af den hed.
Udvei, som var tilbage, hvar haabløs har drevet ud idet Liv, som satte et vor frygtelige Hindringer i min Vei. ca Salve i to Aar. Har aldrig haand- osv. Dersom den ikke helbreder, vil Sum, De betaler.
Bi har en stor Forsyning af Bnxetöier, indbefattende Kentucky
den var. Dersom jeg viste mig paa Mærke paa mig for mine øvrige Men hun faa, at jeg vor oprigtig, og teret Remedier, som sælges saa let Pengene tilbagebetales. Pris 25c
pr LEfle. Sælges iN.I. MortenJenes
Cassemeres og Cottonades, alle værd fra 50 til 60c; vi udbyder dem
Scenen, vilde min Opdagelse af den Dage.
hun havde en god Kvindes Medfø- og giver soa almindelig Tilfredshed. sens Apothek.
mylvly
or 25c. Ligesaa 16 Stykker stribet og rudet Skjortetøi til 124 for 10c.
Mand, fra hvem jeg var flygtet, kun Er De overraflet over den Uviden- lekse og Medlidenhed med mig. Paa Der er fleet nogle mærkelige Helbre
være et TidssPØrgSmaal. Jeg vidste, hed, som denne Bekjendelse aabenba- min Side bævede jeg ikke tilbage fra delser heri Byen ved Brugen af disse Hvorfor vil du være besværet af
Vi har ikke til Hensigt at have billige Varer men at give den største
5. Mr. O.I.Thompson, Kontorets
den langsomme og tunge Reise opad Mediciner. Flere Tilfælde af Tæ- Forvridninger og Skrammer,
at han jævnlig gik paa Komedie og rer?
Værdi for Pengene. Husk paa, at vi har de bedste Varer af alle Huse
altid imødekommende og duelige
subskriberede poa en Theater-Avis. Ihar Eders Sagførere, font kan igjen til det agtværdige Liv sra den ring er fuldstændigt blevne helbrede gamle Saar og Bylder,
i Countiet.
Clerk, er stedse villig til at forklare
Jeg havde ogsaa hørt ham tale om underrette Eder om, hvad der efter beskedneste Begyndelse, sra en Tjene de ved Brugen of nogle foo Flasker of Neuralgi og Tandpine,
det Theater, ved hvilket min Veninde Loven flal foretoges, og Eders Avi stepiges. Efter først at have tjent Dr. Kings New Discovery iForbin Snue og Eczema,
vort ForretningSsystem og give vovar ansat. Før eller senere vilde ser, Cirkulærer og virksomme Venner, nig et godt SkudSmaal i Anstalten, delse med Electric Bitters. Vi go- Saar iHovedet og Ringorm,
re skandinaviske Venner al ønskelig
Agenter for Universal Perfect Fitting Patterns.
han, hvis jeg sluttede mig til Selska som fon lade de barmhjertige Selska it jeg en Stilling paa Prøve i et re- ronterer dem altid. Sælges ved N. Smerter i Ryggen,
Veiledning.
bet, gaa og se „den nye Skuespiller- bers Pris lpde i Eders Øren— I, pektabelt Hus. Jeg arbeidede haardt I. Mortensen.
Hævelse iLedene og prøver ikke Beggs
No. 224 Bismarck Ave., Fergus Falls.
inde". Den blotte Tanke derom sor- [om har disse Fordele, har intet Be og uden at klage; men dett uheldige
tropiske Olie. Dersom De ikke opnaar
sonede mig med at vende tilbage til greb om den Uvidenhed om Verden, Arv efter min Moder var mod mig
Lindring, fiol det iffe foste Dem no
I. K. Wsrcke«,
Naalen. Førend jeg endnu var stærk hvori Eders Mennefler lever — med ira det første. Min personlige Op
get, da vi forsikrer hver Flafle. N.J.
6. Pengene er altid paa rebe Haand
Sagförer.
nok til at udholde Luften i det tæt mindre de er Skjælme, som er vant til træden vakte Opmærksomsed; mine
Mortensen, Apotheker.
for Dem, faasnart Deres Popirer
sammmenpakkede Arbeidsværelse, fik at falde Samfundet til Byrde — om Moneter og mit Væsen vor ikke font Forhør ved Jury, Arvesager,og Ind$30 for de bedste. Nogle faa lidt simplere, $25.
Uldspinderiet
i
Faribault.
kassation
en
Specialitet.
er
færdige. Der er ingen Forsin
jeg som en Gunst Tilladelse til at faa Eders velgjørende Planer til at hjæl« deres, blandt hvem det vor min Lod
Denne er den bedste, som findes i Markedet. Den kan rense 100 BuSyfagerne med mig hjei.l.
dent. De barmhjertige Selska ot være. Jeg forsøgte den ene Plads Kontor iFirst National Banks Bygning. Nordre Side af Third Street, n«r Jern- kelse eller Resiko, som naar de maa hel pr. Time og samtidig er Hveden ført i Sække. Til enhver Farmer, som
Fergus Falls, Minn
banebroen. Karding, Spinding og Bävning
Mit Balg var visfelig en dydig bers Hensigt, og hvorledes man flal efter den anden, altid med det somme
sende Papirerne bort, før De faar behøver en Rensemafline, kan jeg med Tryghed sige, at det er den bedste, som
udføred med kort Varsel. T«pper, Floneller,
endnu er fabrikeret, og enhver, som har brugt den, vil sige det samme. Jeg
Udfald.
Mistanke
og
Skmdsyge
kunPiges Valg. Og dog var den Dag, komme til at nyde godt af dent, burde
Pengene.
Stro-mpegarn og Tvier altid tilsalgs for laDoktorerne
har ved talrige Experimenter, fortde
jeg
udholde,
men
jeg
vor
forsvorsveste
Pris.
Hoieste
Pris
betales
sor
Uld
enda jeg vendte tilbage til Naalen, mit være opflaaet paa hvert Gadehjørne.
McLean Ll Duncan,
sat Studium og ikke ubetydelige Udttaar Nysgjerrigheden angreb Läger og Ehirurger (nylig ansatte ved ten med Kontant eller i Varebytte.
Hvad ved vi om offendttige MiddagsLivs Uheldsdag.
6ms28
C. H. Klemer.
MtU
gifter været istand tit at fabrikere en
Jeg havde nu ikke alene at tjene Selflaber og veltalende Prækener og ung. Undertiden satte alle Tjenerne Montreal Hospital). Kontor over
Mr. Earl har været i Forretningen
Korn-Vifte, som foruden at have alle
for Dagen, jeg havde ogsaa at afbetale imnkt-trykte Cirkulærer? Alt i et sig mod mig, og jeg maatte gaa. Un- Gity Drua Store, Fergus Falls, Naar den lille var syg, vi > av hende Castoria.
i over ti Aar og henviser til sine
Minn»
,..
.
hun blev større,hun skreg efter Castoria,
de Fordele, som andre Nensemafliner
paaGjæld. Det kunde alene fle ved rystesIfrygtelig vrd Beretningen dettiden, naar der var en ung Mand M<rrt: Speciel Opmarksomhed skiankeS Naar
Naar hun blev Fröken,hun hang ved Castoria.
har, ogsaa er forbedret paa mange
mange Kunder i dette County,
Familien, pegede ©landolen poo Oie- og Lrensygdomme.
jtl4 y
haardere og Haarders Stræv og ved om et eller andet fortabt Væsen, alNaar hun sik Börn, hun gav dem Castoria.
Maader.
Paa disse Forbedringer
ham
og
poo
mig.
Om
De
bryr
Dem
at leve daarligere end nogensinde. mindeligvis en Kvinde som har behvad angaar HanS Maade at gjøre
Det «dmSrtede norske LSgevil
jeg
henlede
Læserens OpmærkMen jeg maatte snart betale derfor gaaet Selvmord, maafle ikke mere end ont at vide det, faa fan Miss Rose
Forretning paa.
middel.
somhcd.
saa svag som jeg var. En Aften Minutters Gang sra den Anstalt, berry fortælle Dent disse sørgelige The Original Norwegian Cough
I. Sv'tdeue.
blev jeg pludselig svindel; mit Hjerte iont vilde aabnet sine Døre sorat frelse Dages Historie. Jeg betroede hende Syrup er den største Opfindelse i dett
Den nye Mølle har en meget større
den
Aften,
da
vi
mødtes
i
den
franske
moderne
medicinske
Videnflab.
Det
den
ulykkelige;
men
det
glemmes
jo
bankede frygtelig. Jeg fik flaaet
Overflade at frembyde for RensVinduet op foråt faa frist Lust ind, ittart igjen. Gjør Eder ligesaamegen Hytte; jeg har ikke Hjerte til at gjjen* er udentvivl det sikreste og bedste
Middel, som endnu er opfundet, hvad
uiugsprocessen end nogen anden Mølle. Den har ogsaa sire forstjellige
og jeg sølte mig da bedre. Men jeg Umage foråt gjøre de barmhjertige tage dem nu. Efter en Tid blev jeg angaar en Hurtig og virkningsfuld
Sold i den lavere Del af Møllen, medens andre har blot en og nogle to.
træt
af
den
haabløse
Kamp.
ForSelflaber
og
Asyler
kjendt
blandt
de
var ikke kommet mig tilstrækkelig til
Kur sor Hoste, Forkjølelse og stemme
Følgende er Maalet af hver Sold:
at kunne bruge Naalen. Jeg tænkte sengeløse Folk, som der gjøres for tvivlelse greb mig, jeg tabte alt Haab Lunge-Sygdomme. Tusinder af PerSold for Saahvede 24 x 36.
Room 18 First National Bank,
med mig selv: dersom jeg gaar ud en [ roll med Penge, naar der er et nyt ont Guds Barmhjertighed. Mere soner over hele Landet attesterer dens
do for Marked-Hvede 24 x 28.
store
helbredende
Kraft.
Forente
Bismarck
Av.
end
engang
gik
jeg
til
en
eller
anden
halv Times Tid, vil jeg blive bra Skuespil, et nyt Blad eller et nyt Lædo for „Screening" 24 x 26.
ved
Hoste
og
Forkjølelse
kunne
afvær
Theo. Johnson
do for Græsfrø oa Linfrø 24. x 18.
ved at bevæge mig lidt. Jeg havde gemiddel, og i vil frelse mangt et for- as Broerne og og saa over Brystvær- ges lige iBegyndelsen ved ot benytte
Fergus Falls, Minn.
Disse 4 Sold vil dele den urensede Hvede i fem Grades: Saahvede,
tet ned i Floden, og jeg sagde til mig „Ven Originale Norfle Hostesirup".
ilte, saavidt jeg kan skjønne, været tabt Væsen, som nn gaar under.
Markedshvede, „Screening" og Hønsemad, samt smaat Græsfrø.
ude mere end i ti Minutter, da det De vil tilgive og forstad mig, om selv: andre Kvinder havde gjort det, Den er et Middel of usigeligt Værd,
Den Regulering, hvorved man opnaar disse fem Grader, er en meget
idet den lindrer Hosten, giver forfri
Anfald, hvoraf jeg havde lidt i mit jeg ikke siger mere om mit Liv idenne hvorfor fluide ikke jeg?
tor Forbedring af Maskinen.
tät ved City-Hallen,
skende
Hvile
og
bringer
den
lidende
Bærelse, var fornyet. Der var ingen Tid. Lad mig gaa over til den nye De frelste mig dengang, Hr. Gray,
1. Saahveden vil gaa ned i et Maal; Markedshveden vil gjennem en
handler med Malervarer og MalerHons Helbred tilbage.
liden Elevator gaa op og løbe ud i en Sæk; „Screening vil komme ned i et
Butik i Nærheden, i hvilken jeg kunde Hændelse, som bragte mig for anden — ligesom De hor frelst mig siden. Prisen er 25 og 50c pr. Flofle.
værktøi af alle Slags.
andet Maal; Hønsemaden vil komme ned i en Skuffe, og Græsfrø vil komtage min Tilflugt. Jeg vilde forsøge Gang indenfor den offendtlig Op Jeg hørte engang til Deres Menig SælgeS ved Apotheker Kneeland.
Ogsaa Vcrggepapir og Rullegardiner.
me ned i en Kasse bag Maskinen.
at ringe paa Klokken paa det nærme mærksomhed, idet jeg blev stillet sor hed, da De prækede i Rednings-An- Attester:
2. Dersom man ikke vil have Saahvede, kan man faa den til at gaa til
Stoughtvn, Wis., 12te Decb. '85.
Nordtyske Lloyd
ste Hus; men førend jeg kunde naa Retten.
'taltens Kapel. De forsonede andre
Elevatoren fammen med Markedshveden ved ar flytte paa et lidet Bord.
Jeg har brugt „Den OrginaleNor3. Ogsaa „Screening" vil gaa til Elevatoren og blive sammen med
frem, faldt jeg iBesvimelse paa Ga- Saa sørgelig som min Erfaring end omdett mig med vor tunge Vandring.
fle Hostesirup imin Familie og maa
Markedshveden ved at trække ud en smal List, og alle tre Grades vil komme
den.
har været, er jeg dog ikke kommet tilIderes Ravn og i mit eget takker jeg sige, at dens Virkninger har været
" samme Sæk. Maskinen vil fraskille al cockle.
Hvor længe Hunger og Tørst over- at tænke ondt om mitte Medmenne Dem, Sir.
(Mere.)
underfulde. Jeg kan med Sandhed Baltimore og Bremen direkte.
II. En „Feed"-Regnlator.
Passagerer
befordres
til
og
fra
lod mig til den første forbigaaende sker. Jeg havde fundet gode Hjer
sige, det er den bedste Medicin, som
Opfindelse. jeg nogensinde prøvede. Hoste, For»
Feed-Bordet kau reguleres øjeblikkeligt efter Operatørens Behag.
fremmedes Barmhjertighed, er umu- ter, font følte for mig imine tidligere Papirsabikationens
Norge, Danmark og Sverige
Dette er af stor Vigtighed. En Mafline bør hverken „seedes" sor hurtigt
og Ømhed i Halsen og alle
lig sor mig at sigt.
Dage, og jeg havde Veninder, ærlige, Blandt den store Masse Dokumenter, kjølelse
eller for langsomt, om den flal gjøre godt Arbeide.
til
overordentlig lave Priser. ForStrubeog
Lungeonder
gav
sig
øieDa jeg tildels kom til mine Sand- selvfornægtende, høimodige Veninder som sor nogle Aar siden blev sundet blikkelig for betts magiske og sormiludbetalte Billetter (prepaids) sra
III. Elevatoren.
ser igjen, stjønnede jeg, at jeg var blandt mine Modgangs-Søstre nu. ved el Faijum i Wgypten, og som dende Indflydelse.
Christiania etc.
Jeg
har
til
Maflinen
føiet
en liden Elevator, der anbefaler sig selv til
indeholder
mere
end
50,000
beskrevne
under Tag et eller andet Sted, og at En af disse stakkels Kvinder — jeg
Med-Agtelse,
enhver, som har seet den arbeide, og jeg tillader mig at henlede Opmærksom$18.00
A. A. KNight.
jeg havde saaet et Vinglas med en er glad ved at vide, at hun er gaaet ©tyller af. Papyrus, Pergament og
ffitty
Drug
Itor»,
heden paa følgende:
hjertestyrkende Drik, som as en Mand bort sra denne Verden, som var saa Dyrehuder, befinder sig ogsaa talrige
Til det norfle Dispensary,Stough- Nærmere Underretning mevdeleS as
To Mand kan rense og fylde Kornet i Sækkene hurtigere og lettere, end
I. Wm. Eschenbnrg,
tre Mand kan gjøre det ved nogen anden Mafline. Hveden stopper aldrig opi
holdtes til mine Læber. Jeg for- lem mod hende! — tiltrak sig især Dokumenter flrevne paa Papir i dette ton. Wis.
General-Agent, Chicago, III.
Elevatoren, og denne nægter aldrig Tjeneste.
søgte at svælge — jeg ved ikke hvor- min Medfølelse. Hun var det blide Ords moderne Betydning. Disse Gode Herrer! Det er med sand
Fergus Falls, Minnesota,
eller
til
HanS
autoriserede Agenter.
Elevatoren arbeider samtidigt med Rensemaflinen, og der er ingen
Papirer
er
de
ældste,
som
man
kjen
Fornøjelse, ot jeg bidrager min At.
meget. Den simulerende Drik havde ste Væsen, jeg nogensinde har truffet.
Stands for Ombytning af Sække. Der er ingen Skuflen af Korn, all
my18y.
test
til
Fortræffeligheden
af
Deres
der;
ester
sikre
Tidsangivelser
skriver
en meget forunderlig Virkning paa Bi levede sammen som Søstre. Mere
naar De vil kjøbe rene Apothekerva- gaar enten i Sække eller Maal. Elevatoren bliver sat i Virksomhed ved el
Orginale Norfle Hostesirup. Jeg
mig: først en oplivende, siden bedø end engang i de mørke Timer, naar de sig fra det ottende og niende Aar har i flere Aar brugt den i min Fami
Jernbelte directs sra Visteaxlen. Der er ingen Stramning as Beltet, og
rer:
derfor flal der kun liden Krast til sorat faa den til at arbeide.
vende. Jeg mistede Samlingen end- Tanken paa Selvmord salder en sor- hundrede, nogle er yngre, andre synes lie, og jeg kan sige med Sandhed, at
Oliver Olse«,
Jeg indbyder til at tage Maflinen i Diesyn, før man kjøber andetsteds.
Electric Bitters.
nu en Gang.
tvivlet Kvinde ind, steg Billedet as endog at være ældre. Dette Popir er jeg ikke fjender nogen Medicin, som
Fergus Falls, Minn.,
Fabrik paa Bismarck Avenue, Fergus Falls, bagenfor O. C. Chases
Da jeg atter kom til mig selv, var min stakkels Veninde, som stod ene nu underkastet en nøiagtig mifroflo- saa snart vil lurere den hyppige HoKing's New Discovery for Con Bygning.
det Daggry. Jeg laa i Sengen i et Verden, scent for mig. De vil neppe lifl Undersøgelse, og det har derved ste, hvoraf Børn lider i alle Aarst»Scelger Billetter
der.
Under
min
Bestilling,
som
den
sumption (Kings nye Opfindelse mod
fremmed Værelse. En navnløs Skræk orstaa det, men ogsaa vi havde vore rist sig den Mærkelighed, at det er ne By'S Natvogter forrige Vinter
til og ft« Europa
Fabrikant.
greb mig. Jeg raabte. Tre eller Dage. Naar hun eller jeg havde remstillet af Filler, medens man før blev mine Brystorganer i de folde
med alle Linier.
Tæring).
fire Kvinder kom ind, hvis Ansigt nogle faa Mark sparet, pleiede vi at havde troet, at denne Fremstillings- Vinternætter, gjorte meget let mod M7tf
Oliver Olsen.
Stanges Healths Salts (Stanges
forraadte endog for mit uerfarne Øie give hinanden smaa Foræringer. maade først var opkommet i det 14de tagelige for slemme Forkjølelser. Jeg
Suudheds-Salt).
deres Livs flammelige Bedrift. Jeg Og, sorunderligen, vi nød vore simple Aarhundrede iEuropa, og at man før fandt den da af største Nytte og har
anbefalet den til mange andre, som
Moderdraaber.
for op i Sengen; jeg anraabte dem Glæder ved at give og modtage lige havde brugt Bomuld.
alle uden Undtagelse har lært at flatOpfindelsen maa altsaa efter dette tete dettS helbredende Virkning.
om at sige mig, hvor jeg var og hvad 'aameget som om vi havde været de
Hoffmandsdroober.
Fergus Falls, Minnesota.
trive sig fra det 8de Aarh., eller mu
Deres meget sorbundne,
var hændt.
anstændigste Kvinder as Verden!
Nafta.
(Office i Court-Huset).
Efaton mig, jeg kan ikke sige mere. En Dag tog jeg min Veninde med ligens endnu før, og være opfundet
H. I. Rhodes.
Local-Agent
sor
Salget
af
Sælges
ved
Alle Slags Patent-Mediciner.
For ikke længe siden hørte De Miss mig i en Butik sorat kjøbe Pynte- Wgypten (eller iArabien?) af Ara
Slail-Road-Land i Couutierne
A. I. Kneeland.
D. Wrigbt, President.
I. P. Williams, Vice-President.
Roseberry kalde mig et Udskud fra baand, som jeg vilde forære hende. tierne. Papiret bestod as Lintrevler
Papir, Penne og Konvoluter.
City Drug Store,
Ottertail,
Gravt,
Wilkin
og
G.
A.
Jewett,
Kasserer.
Gaden. Nu ved De — og jeg taler Hun Kulde vælge og jeg flulde betale, blandet med Bomuld iblandet med enFergus Falls, Minn.
Clav. Karter og Beflrivelser sen- Skolebøger.
Sandhed faavidt som Gud ser mig! — og de flulde være de smukkeste Baand, lette farvede Trevler, som om Fillerne
beS frit paa Forlangende. Breve Norfle Bøger.
havde været daarlig sorterede; der
nu ved De, hvad der gjorde mig til et jont kunde sindes.
Gaa med
Mldste Bank Nord og Best sra Minneapolis.
besvaresibet engelske og norfleSprog.
Udflud og ihvilken Grad jeg har forButiken var fuld. Vi maatte vente andtes ligeledes enkelte Traadstyller.
Bedste Sort Blyhvidt.
Oprettet 1872.
apistf.
L. A. Ledorsen, Clerk.
Da Papiret er beskrevet og endnu kan St. Paul,
tjent min Fornedrelse".
lidt, inden vi kunde blive betjente.
Maling i alle Farver.
Sælger Drafts til alle Dele af Verden. Udlaaner Penge paa korte Te«,
Drives
paa,
maa
det
have
været
li
Hendes Stemme svigtede, hun vakLige ved mig stod et naragtig-klædt
Minneapolis og
miner. Agent for de bedste Dampbaadslinier. Reifebilletter til og sra
Bedste Sort Linolie.
lede isin Beslutning for første Gang. '(fruentimmer, som faa paa nogle met, og det viser fig, at man hertil
Europa
sælges paa billigste Vilkaar.
„Tilstaa mig nogle faa Minutter," Tørklæder. DiSse var smukt bro de har anvendt Stivelse ligesom nu,
Jnsectpulver.
Manitoba,
Jernbane.
sagde hun bedende og med lav Røst. rede, men den fine Dame var vanflelig saaledeS at den europæiske Papirsanaar De reiser til
„Dersom jeg forsøger at fortsætte nn at tilfredsstille. Hun kastede dem brikation direkte kan føres tilbage til
Den direkte Linie mellem
«afttnolie.
Araberne.
frygter jeg, at jeg flal græde."
Minneapolis,
St.
Paul,
soragtelig i en Hob og bad om andre
SAINT PAUL,
Albums.
Hun tog den Stol, som Julian hav- Prøver. Betjenten, som flulde lægge
Fiflenes Meddelsomhed. IStatuMINNEAPOLIS
de sat frem til hende, og vendte sit Tørklæderne hen, savnede pludselig ren resereS et Foredrag af Mr. CarFargo, Grand Forks,
Haarolie
Cologne.
DULUTH
Ansigt bort, saa at ingen af de to et. Han var ganske vis paa det. ter,ihvilket berettes, at Fifle er istand
MacMoster, Burnham & Co., Fergus Folls, er Agenter for Dundee
og alle Punkter,i
En stor Forsyning af Billedrammer
Devils Lake
Mænd kunde fe det. En af hendes Jeg var daarlig klædt, og jeg stod tæt til at gjøre hverandre Meddelelse, en
Mortgage Kompagniet i Scotland, det største Compagni, som driver Forret
Minnesota, Dakota, Montana,
Hænder var presfet over hendes ved Tørklæderne. Ester et Blik paa ten ved Udstødelse as Lyd eller ved
Idaho, Washington Territory, til billig Pris.
ning i Amerika. Farmere kan erholde Penge til det fulde Beløb, som de
og alle Punkter ved
Bryst, den anden hang stille ned ved mig, raabte han: „Luk Døren! Der er Bevægelser. Til Støtte herfor anBilledrammer kan ogfaa forordet anholder om, og kan faa dem paa tre, fem eller ti Aar og kan afbetale endel
Oregon,
hendes Side.
en Tyv iButiken!"
førtes Iagttagelser over en Flok Kar
af Kapitalen hvert Aor.
Julian reiste sig fra fin Plads
Døren blev lukket. Det tabte Tøv per i en Dam; disse kunde sees at Puget Sund og Paciflekysten Britifl Columbia, Puzet Sound og des efter Ordre med kort Barsel.
Mig andre Pengelaanere indretter MacMoster, Burnham & Co. det saaHorace hverken bevægede sig eller klæde søgte man forgjæves paa Disken følge en enkelt Leder, der førte dem
Mafta.
Recepter er omhygeligt udfyldte.
ledeS, at baade Rente og Kapital betales iFergus Falls eller Alexandria,
talte» HanS Hoved var nedsunket paa og paa Gulvet. Et Tyveri var ble afsted til endel Føde, font fandtes ien Gjennemgangstræn, lave Taxter, Daglige Expresstog,der fører Pnllman Palads-Sovevogne og elegante Stor Førsyning af Væggepopir. efter font Laantageren ønsker. Renten betales en Gang om Aaret iNovemBrystet. Spor af Taarer paa HanS ven begaaet, og jeg blev beflyldt forat betydelig Afstand. Med Henfyn til Bekvemmelighederne de bedste.
Spisevogne.
Kinder antydede, at der ikke ganfle være Tyven.
ber. Det nævnte Firma er fin egen Herre her i Landet, hvad angaar denne
Fifle-Konger anførtes, at visse Fersk
var mislykket hende at røre hans Jeg vil intet sige om, hvad jeg føl- vandssifle, som f. Ex. $3 tretten, var
Ingen Ombytning af Bogne melForretning, og Laantageren afslutter Forretning direkte med kompagniet
Hjerte. Vilde han tilgive hende? te, jeg vil kun fortælle, hvad der underlagte en Høvding, der svømmer i Taxter, Karter og Timetabeller lem St. Paul og Portland for
naar han laaner hoS det.
Julian nærmede sig Mercys Stol.
hændte.
Spidsen for sin Stamme. Det samme erholdes prompte ved Henvendelse til nogen Klasse.
Det er ikke nødvendigt, at Farmerne kommer til Fergus forat gjøre
Jeg blev undersøgt, og Tørklædet er Tilfældet med visse Saltvondssi
Emigrant Sleepers fri.
ITaushed tog han denden Haand
jnistl
Saaitet.
De Ian sende et Brev til MacMoster, Burnham & Co., og de nødF.
Ban
Sant,
Ticket-Agent
i
Fergus
Den eneste direkte Linie til
forn hang ved hendes Side.ITims fandtes hos mig. Da den Kvinde, fle, fom Silden ogBars'en (Havabor
vendige
Papirer
vil blive sendt Farmeren til Underskrift i Overvær os en
hes løftede han den til sine Læber og font stod mig nærmest, fandt fig truet ren.)
_
Falls, <•
Justice
of
the
Peace,
og naar Papirerne er tilbagesendte, kan Pengene
yted
Opdagelse,
har
hun
uden
Tvivl
kysfede den. Hun for sammen, men
eller
sendes
med
Express
eller
som en Bexel til nærmeste Posthus, en Maade
faa ikke op. En eller anden foran forføgt at stille Tørklædet- i min Kristina Nilsons Formue. M orNærmere Underretning angaaende
C. H. Worre«,
hvorved baade Tid og Udgifter spores.
derlig Frygt for Opdagelse synes at Lomme. Kun en fuldlært Tyv kunde ning News fortætter at Fru Nilsson
Tid, Taxter osv. ved
©en1! Pas, Agent,
betage hende. „Horace?" hviskede undgoo Opdagelse paa den Maade ved Jndgaaelseni sit LEgteflab har
Chas. S. Fee,
forbeholdt
fiz
selv
at
forvalte
hele
Det
var
unyttigt
ligeoversor
denne
St. Paul, Minn. General Passager Agent, St. Paul, Mimi.
hun frygtsom. Julian svarede ikke.
Merev Merrick.
(AfWilkieCoMnS.)
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MacMaftcr, Burnham & Co.

