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Von-e Orslev Osiskole hat isol- 
ge »Y« F» Fl«t«. i Vinter saa mange- 

m-1e, sont Stolen kan runnne. 

Hottemænd sont Stattemegi 
»k. J et Sogn paa Ostlolland, hvor 

ansttetnændene endnu ikke har begnttdt 
at meatcstattet«, bleo isolge »L. F. Fitt.« 
w Host·ennrnd, Prwsten og en Goal-des- 
kk, set-leben pantede sor resterende Kont- 

munestatter, og den sorsttnrvnte tilligeH 
spk restrrendc Statsskatter. s 
Tvtngsttupassærem —— De to ogs 
nehm-, sont tidligere gientagne Ganges 
hat« var-et i For-hat« angaaendc deresz For- i 
hold vcd Toingstrnpauktioncn, tnodte dan 
12te Januar for at tnodtage Dotn. Det 

pistc sig, at hele Skylden bestod i nogle 
nbetydelige Politisorscelser, s. Ets. at 

have raabt tHut-ra. 
Gcnvarmernes Garnsspusbys 

er. —- Kongen har paa Krigcnninisterii 
etss derotn nedtagte Forestilling bisaldt, 
at folgende Bher saststrtteci sont Gut-ni- 

sonssteder for zidie og stde Gendat«tncrias: 
deling ncntlig: Kolding, Ringksobing, 
Horscng og Bat-de sor Zdie Gendarnterias 
deliitgz Aarhns, Hjortittg, Thistcd, Ski 
ve og Hobro sor tdc Gendarincriasdc 
ling, santt at denne Bestennnelsc an- 

scs sont traadt i Kraft sra den Tag at; 
regne, paa hoilten heutetdte Asoelingerj 
hartaget Station paa de paagsceldendc 
Stehn-. 

Paftor Henning Jenseit er as 
Proostretten idonn en Bade paa 200 Kr. 

sordi han, der paa Grund as sine poli- 
tiske Ansknelser og Udtalelscr er assat 
sont Priest, hat« hotdt Attctgang i Vom- 
mevadg Fot·satnlingshns. » 

StrikkcsMastmkr vil snart blivei 
ligesaa alntindelige i ethvert Htts soms 
Shntastincr. J Amerika og Thdskland 
har ntan lange i Fabritter benyttet den 

as en anteritansk Prast Lainb opsnndets 
Maskine ; tnen den led as slcre Usuldkoim 
menheder. En Thskerhar intidlertid op- 
sundet flere oakscnttige Fot·bedringer, saas 
at man nn paa den santme Maskine tans 
strikteStrøtnpets i alle Faeoner og Stør 
relser, Sksorter, Benttæder, Ttøjcr, 
Beste o. s. v. Maskinen, der er ligesaa let 
at bruge sont en Shntaskinc, kostet knn 
140 str. 

En stot Godseter. Godsejeks 
Howden-:Jtenntettkantp (Møller), der ved 

Adaption kotn i Besiddelse as Godserne 
Næghyholtn og Bavelse, hat« ved store 
Bygge-zot«etagender, Jndkjøb as kostba- 
re Maskiner o. s. v. i Lobet as etPar Aar 

gsortEnde paa 800,0W Kr. Bed Si- 
den as die-sc Etstraoagancer har hatt imid 
lertid ogsaa gsort en hei DelGodtz navn 

lig hat« hatt hcthdetig sorhøset sine Arbei- 
deres og Hitznurndsz Lon, givet Scolelcw 
rerne paa Gooserne hver ett aartig Un- 

derslpttclse as 200 Kroner tn. in. Den 
unge Mand er nn sat nnder Adntiniftrai 
tion as sin tidligcre Farinhnder, Højeste- 
tets - Advotat Liebe. Bhgningssoreta- 
sendet-ne er standset, Understøttelscrne 
inddraget og Arbeidernes Lein sat ned 
tned 25 pCt. 

Ttlstandeni Danmark maa ve- 

re untaaoetig, hvittet man tan sksønne as 
fslgendc Listc over Folcetinggntænd alr- 
ne, der ere dentte for politiske Fortun- 
delser. Dr andre, der dønnnes, sordi 
de udtaler sin Missoknøselse ntod Mini- 
stertct Eitean Enevælde og For-agt for 
Grundloven og den Foltct oed sannne 
hjcntlcde Frihed, ere saa mange, at de 
ikke tunne oprsegucs. 

Fottetingetsz zormand Berg har saa- 
et 6 Maaneders Fangsel paa sædvanlig 
Fangetost. 

Foltctingsniand Vjørnbak har saaet 
IT Maaneders snnpelt Fcengsei. 

Foltctingginand Rasinns Clausen er 

idsntt 3 Maancders siinpelt FættgseL 
·Foltctingsntand Fogentann er dømt 

til at have sit Cinbede soin Skolelærer 
IorbrndL 

Foltctinggntand Hornp hat« saaet 6 
Maanederg sitnpelt zeugst-L 

Folcetinggntand N. J. Tarsen hat- 

kkvaet et 4 Maaneocrg Opholdi Ferng. 
se 

Folketingginand Naon assoner for Ti 
den en si Maanederg smagselstras 

Opswtstge Tjeneitefoti. — Ta 
Fokpllgtcr Winkel paa Tybwad UN- 

dsgs Aste-I totn ncd i Stalden, bleu 
VWUUSWU fluttet, og noglc as Guar- 
deng Karte ooersaldt Forpagteren sued 
Herntobletz hoorved han ester Sigende 
iksl vcrre bleven saaret iHovedet, skjendt 
Mc fauisks 33 af Voldstnasndcne erc 

Fausts-ebne og satte til Arresten i Sasbix 
ORFWDU fkul egentlig slct ikke have ver- 

Ftt ttltcentt Htx Winkel, nten Gaardens 
kForvalter, med hvem Hin Winkel i den 
chlige Belygning blev sorvekslet. — 

Ists hedder, at der ogsaa hat vieret Urv- 
ltghedcr paa Gaardcn Hauen. 

Bergs toter-the ephem- ukds —- Det samine Verrelse, He. Berg 
Most Undkk sitt Fængsling, hat« isølge 
»DZs UND-« tibligeee vieret benyttet as 

Bysoged Malling Hohn og Fængsselsim 
spektsr Mozanti, da disse assonede deces 
Stras. 

Ei haust Bleib nimm-, at Doninien 
sor d’ Hir. Berg’g og Nielsen’S Vedkom 
mende er ilke langt sra at væke en Dive- 
dom. Deter paar-ist, at ester Ferng- 
slets Spiseseddel, vil Fangerne saa 2 
Ko. Eggehvidestos, 6 Ko. Fedt vg 15 
Ko. Melftos mindre, end hvad de ester 
den laveste Beregning bntde have. 

Tit ,,Stieruen.« 

Jeg beder om Plads sor Estersølgende. 
Da vi nn har saaet en ny Stierne iRusn: 
met, san nma vi ogsaa tage den i Betragt 
ning og hunder, at den er en Hielper og 
et Lys til Oplysning; jeg haaber Du 
vil laane Dit Skin dertil. Enkelte er 

bange for, at Du skal dmge Lys sen 
Merkets Nigc. Det sorstaar jeg ikke 
rigtigz thi jeg syneg ikke der kan brach 
Lys si«a en mark Plads. —- Men jeg vilde 
ønske, at »Stiei«nen« oilde skinne saa 
klart, at den kan give Lys i Mai-ket, og 
Mørket kalder jeg Uoplysning, og for at 

saa Oplysning istedet, niaa man have 
Læsning der tan san Mcnnesket til at 
tænke og sna Tanterne til at arbeide, og 
dersor nma vi se en Sag sm to Siden 
Naar Tankcrne søtst kommer i Oprør, 
sna er der nassten ingcn Ting sotn foregaar 
for Mcnncskctg Ojc nden at dct er leere- 
rigt; ja sclv dct Onde kan vasrc til Ad- 
varsel og det Godc til Opbyggelse. -— 

Gib «Stjcrncn« inaatte blive et srisindet 
Blut-, baade til Oplygning og sei Ustale 
iJIItclligeiitS; thi dct tmnges overalt 
paa Joi«dcn. 

Hersned viere »Stjcrncn«, denH Redak- 
tion og Lersere hilset fra mig. 

Ærbødigst, 
Christen Jespersen. 

Red Clond, den dide Februar, 1886. 

Laudväfenet. 

— Ct Træ er ikke en Stolpc. Stol- 
pen krcever et lille dybt Hul; Trceet et 

vinsangsrigt Hul, vel fyldt med rig, 
los Jord- 

— Frankrig stentbringer 22,000 Mu- 
ler narligt. De tre Fjerdeparte heras 
kotnmer sta Provindsen Pelikan- 

—- Prisen paa en god Tillcegsko i Eo- 
lorado har varieket sotn Følge: i Aaket 

1860, sto; 1870, 815; 1880, 825z 
1885, Zau. 

— Farinerne i Connecticut-Daten har 
opgivet»deu tidligere san udbredte Tobaks 
avl, da det ikke lcengere lønner sig. 

—- Paa denne Arn-stil- er Klid et nd- 
mcerket Nreringsiniddel for Maltekvasg. 
Andre Stoffer hat en Tendents til Dan- 
nelsen as Fedme, hvilken kan regnlereg 
ved et sornuftigt Brug as Klid, saaledeg 
at de krastigere zoderstosser tjene til Mel- 
kens Forøgelse, som jo er en ønskelig 
Vinding i denne Tid. 

— En Farnier, sont hat« experimente- 
ret med datnpkogt Rag, siger at dctte ei- 

den bedste og hurtigste Maade at fede 
Svin paa. Paa 40 Dage kan han saa 
en Grisz saa fed sont ønskes kan, og en 

trivelig, snnd Gris can sedeH tilMarke- 
det paa 5E6 Vnshel as dette Æde. 

Nevtegnelfer og Oplevelser 
paa en Reife fra Daumen-c 

til Amerika. 
(Fortsat.) 

Det havde naer blevet et langt Jndlæg; 
nu tilbagc til Livet paa Skibet. Nu ere 

viiqudsøetH dens Bolger vugger »Fri- 
sin« let. Kaptainen er stadig paa Ko- 
mandobroen. Der hviler jo ogsaa it 
start Anspar paa hamz thi alle de onn- 

bordvcrrende havejo anbetroet sig til hans 
Paapagseuhcd og Agtpaagivenhed. 

Middagsmadcn bestod »af Suppe vg- 
Oksekjod; den var upaaklagelig for alle, 
fom varc iultne og ikke for urimclige 
i den-H Fordringer efter Laskkeriet Kl. 

Gz fik ni Ihez nogle d1«at«dcn, andre tas 

tede del-es Parti Zorn. Alt ch. Ha 
mai-et godt. 

Her er mangc Jeder om Bord. Nylig 
saa ieg to, som læfte i cn lille hcbraisk 
Bog; umaskc vordet Davids Salme1«. 
Men de have jo Bind for Djnene, saa de 
ikke se dc dcjiigc Udfagn om Messias fom 
opiyldtc i Jesus-· Dog Gud fke Lon; 
Jehova vil bot«ttage Tæktct, og da skal 
det ganske Israel frelscs (Rom. 11,25 — 

26.) Naar det ster, saa komme-r vist den 

store Missiongtid, da Ordet ital lyde 
,,fra et Hav til et audet, fra Floden til 
Jordkns Euch thi dctte scige Folc, 
bertrods al Forsplgelfe, Cfterstrcebelse 
og Adfpredelfe bog er cn Nation, inaa 

sikkert, naat det omvender sig til Messing, 
udbrede Evangeliet med ligneude Kraft 
sont de forstc Zuber, Peter, Paulus og 
Johannes-. Den kristne Kirkesstqar i m 

hellig Gjæld til Jøderne; thi det- var 

jsdiske Mænd der grundlagde den. Det 

l- 

kk Hektor oglaa de kristnes stadige Bin, 
at Hedningernes Fhlde fnart inaa indgnn, 
for at Israel, der indtil da er en afhug- 
get Gren, attei· kan dlioe indpodet i det 
fande Vintrcr. Sein Forberedelfer for 
den Tid er det ny Testaniente ovetlat paa 
hebraist, et hebrnisk Seminarium er an- 

lagt i London, 23 jødiste Missionzstatson 
er eke oprettede og flere Joheinissionce: 
rek eise i Virkfoinhed. 

Qm denne Sag figer Luther: »Dersom 
Apostlctne, sont vnre Jeder, haode hand- 
let saalcdeg mod os Hedninger, soin vi 

Hedninger handle inod Johcrne, var der 

aldrig blevcn en Kristen blandt Hednim 
gerne. Haoe de nu handlet broderligt 
inod os, slnldc vi igien handle broderligt 
mod dein, oni nogle tnnne oittveiides. 

Dersor cr dct mit Raad og Inin Bon, at 

Inan skal omgaas dem godt og nndekvise 
dein af Strifterne for at vinde nogle af 
dem. Naar vi i Siedet dersor behandle 
dem voldsoint og holde dem lig Ined Hun- 
de, hvad godt stnlde deraf kommt-TM 

Tagen er fnart farbi. Dct er den spr- 
ste, vi have tilbragt paa Hauer Den 
er gaaet vel. 

Vi talte am spr, at vi havdc saa let 

ved at se Herren-Z Folge, naar alt gaar 

godt; nicn cn af inine Rejsctanuneratcr 
sagde, atHerrcn er os allermrrmest, naais 

det kniber allerniest. 
Dct nmrtner. Jeg kan itte sc at stri- 

ve mer«-. Jeg taenker paa init Hietn og 

paa inine For-Ewig Soskende og Vcnneiz 

Herren er hoH os; han vil spie og freni 
ad og velsigne oS og alt, hvad han tan 

faa Lov til at velsignc. 
»Mei! jcg vil stedfe blivehog dig, Her- 

re; du holder niig ved din højre Hanndz 
du leder niig efter dit vise Rand og der- 

efter optager du Inig tilÆrc. (Sal. 73, 
23 — 24). 

Bliv hvs inig kjirte Herrc Krist, 
Naar dct niod Ratten stunden 
Er du has mig, da ved jeg vist 
At sødelig jcg blnnder. 
Bliv hos Inig i niin sidste Stund, 
Og sig til ntig iDødcns Mund: 
Jeg dig til Hlmlcn førcL 

(Mere.). 

Troeus Magi. 
Fortælllnq l crlsteliq Anat-. 

a i 
demu- schmäht 

»He-r inig uden Bitterhed, Judex-. Du 
veed jo, at det hos mig ikke er damag- 
tig Trods. Men kan Du ikke selv fe, at 

en Leere, der med en saa vidunderlig 
Magt har banet sig Vei over den hele 
Verden, 11i«okket gjennem Aarhundreder 
og trodH de vceldigste Kompe, befeglet 
Ined Millioner as Martin-ers Blod. .« 

,,Bliv mig fra Livet nied dine Many- 
rer; vil Du maaske selv spille Martyr 
overfor mig?« bruste nu Faderen ud. 

Han havde med Besocer tyggetVredeni 
fig, saalcenge Oluf talte, og bevaret den 

Beerdighed, der var uadstillelig fra hans 
Besen; nien nn fonderbrød den tilbage- 
mengte Vredc alle Stranker og gau fig 
Udbrnd i voldsonnne Anfald mod Religi- 
onen, inod Olnf og i det Hele al den U- 

moralilet, som den celdre Slægt nu maat 

te være Vidne til, en Ugudelighed, der 

knlniinerede i Bernslllydighed mod For- 
oeldre. 

Det smertede Oluf meget at here sin 
Faders orede Ord. Thi sympathiserede 
han end ikke med Faderen i niangt og me 

get, Ærbødighed og Kjærlighcd neerede 

han dog overfor sin Fader, og i dette 

Øjeblik høiere end tidligere, nu da Sand 
hedens Lys straalede i hans Jndre. 

Han vilde gis-re et Forspg paa at tale 

Faderen til Rette. Da netop idette u- 

belejlige Øjeblik bankcde det paa Dprem 
Det var Poslbudet, soin bragte et Brei-, 
hviH Udskrift allerede viste, at det var af 
samme Slags, iom han tidligcre havde 
modtaqet to. Dei undgik ikke Degnen, 
at Oluf blev fært bevæget ved Brevet. 

»O kom, l)verSja-l, sokn mener sig fortabt, 
Der er en zliaadens Kilde for os Alle. 
Du hat maaike et Helved selo Tig liabi, 
Lg wr nn ille here Jesus kalde2 

.Lwad hct Tn saar, betinger vel diu Host, 
Men lnt ej derfok knn til Angftens Rost; 
Nei, kom til Jesus, nn bang van er aaben, 
Og Troens Sktold er her dit bedsie Baabeik 

»Im bis-e Synders Bytdc veje tnngt, 
Saa tungt, at Virgien langer Dig tilsxokdeih 
Eg iøger Du forgjcevcs knn et Punkt, 
stor Fred kan kjøbes efter Visdomsordein 
Dg mener Du dit Lio er hell forspildt, 
Kaak Angrens Marter llidck dybt og oildk —- 

J, lyt til Jesn milde skkcllelasrec 
jsn laadan Synder just has ham kan drei-e. 

Tg er din Jordlivsvandring mork og steil, 
Naa Suk og Team dæmpe Hiertets Summe, 
See Du hoö Andre, hos Dig selv kun FejL 
Vkaa Tvivlens Kval Tit dybt i Bkystetsieim 

« Mel l 

Forstod Du ej hvad Livet eet betet-. 
Dg lyntes Livet Dig en langsam Tod — 

D, lyl pkn ej Dass-m Jelns tanze, 
Dom- Sotgen huses, er ban jSist hoe Alle. 

Ilaaske forgjæves hat Du Heile ipgt, 
Hvert Dsgn var tun for-Dis en foktial Plage, 
hoert rastlos Fjed var tun dekegnet Klsgt, 
Mens akbejditmi Du Gan Dig tadt i Kluge; 
Ieaat No Du spare, landt Da tun Veso-en 

F — 

Da Nanden oak iok Tig at tviollom Pan-d- 
Men com tiiJeius, Haanden han Dig miter, 
Og med et Oed til Linet dan Dig versteh 

Naae Ondt Du lide man ved Andkes Skyid 
Noat dvad Dn dieser, dliver misfoksiaaet, 
Nani- Verdens Ondikad ioin en Westens Vyld 
Besmitter hvnd sont Wodt Du dar formaan 
Naak Falstded iom et giiugt Aandepnst 
J Had og Fiendstab hat din Sinsl oininsi, 
Og ikke ifn kan iki Dig ai din Vaade —- 

Hos Jesus oil Du finde erd og Naade. 

Ja, kun has Jesus er Du Naaden vis; 
Tii bam Du ian og nma iaa gierne klagt-, 
Men man komme, vel, iaa kom betid6, 
Du veed jo ej oni Du dar mange Dage. 
Ton, nidkig mer’ Tit innde inaa igjen, 
Thi Naadcnö Fragt ved Svnd vii visne ben, 
Ovid Dig til Jesus. Den, hvem ndkiet svier. 
Eil enig Fred og Rande han indvier. 

Men vil man standic Fig paa Korsets Vei, 

gg iekD n Tut-nassen bunt ditllilikfig vender 
il dlot fmnad, sc tilbage ej, 

Alt dlivcr aodt hvad Wnd sont Karg dia iender 
Ja, Himlend lssnale vogtc dine Fjed 
Og iasnke Freden i dit Vierte ncd, 
Sau Trost og Kraft og Kjierliglicdens Naade 
Fra nn til eoig Tld sokTig maa made!« 

Saaledes lsd Viertei- 
Og som en Efterskrift stod nederst i 

Brei-et: 

lsnd er det Tid —- 

Slaa til din Freiier dog al din Lib! 

Aldrig man saa’ iaa nblide staat-: 
Korict han bar dog tisoda de blpdende Saat- 
Tnngerc Tidcr cj fort-staats 

»Und mig se,« sagde den opbragte 
Fadcr og takte Hannden nd cfter Bre- 
vrt; men vcdSynet af dettc fo’r han op i 
den høiestc Opi)idsclsc. »Men det erjo 
Annettcs Haandskrift!« raabte han ra- 

sende. ,,Det er kjønt, dct ci· nydeligti 
J To spille altsna under Dække med 

Inig —« 

«ch foissiktrer Dig, Felder, ieg har 
Inn en eneste Gang modtaget Breit fra 
Annette, og dct indcholdt kun tre Linien 
Jeg veed ikke bvcm digse Brei-c komme 

fra.« 
»Disse Bkcve——eneste Gang —! Nei, 

vil man se! Tag niig staan ikke narre, 
min Di«eng!« — og dermed fo’i« Deg- 
nen nd af Sitten. 

Oluf stod ene tilbage, gjennemlteste at 

ter Brevet og mnmlede hen for fig: 
»O koni, hvct Eitel, sont menee sigioktabt, 
Der er en Rande-cis Kilde for as Alle. 
Du har maaite et Heloed ielv Tig stabt, 
Og tot nu itke hørc Jesus kaldH 

Hvad her Dn iaar, beiingcr vil din Host, 
Men lyt cj derfor tun til Angitcns Rast; 
Nei, tom til Jesus, nn hanø Faun ek auben, 
Lg Tkoens Skjold er hei- dit dedste Banden- 

chnen var heftig fordittret og splte 
sig dybere grebet af det Passerede, end 
det egentlig stemmede overens med den 

Vcerdighed, der hvilcdc over hans Per- 
son. Han kunde saameget mindre tilgive 
sin Son, sont denne ved sin Opsætsighed 
havde angrebet netop denne Værdighed: 
det Enesle han her paa Jorden egentlig 
satte Pris paa. At Oluf greben af 
Guds Naade, sigtede mod et Maal ud o- 

ver det Dagligdags, forstod han ikke; 
man traadte hans Nettigheder for ncer, 
og san maatte det briste eller biete, men 

han skulde nok vierge om Sit. 
Som en Feltherre kastek sln Tanke og 

sit Blik over Situationen, og manstrenc 
de beregner Farer og Vanskeligheder, saa 
ledes betragtede Degnen—- der maalte 

Virkeligheden med sin Affektations Alen 
—- Situationen med et granstende Blik 
og kom til det Resultat, at den egentlige 
Skyld laa has Annette. Hun havde om 

gaaet sit Lufte om ikke at brevveksle med 
Oluf, og hendes anonyme Bkeve havde 
ovenikjøbet gjort sit til for at fIre Oluf 
paa Afveje; —- en hellig SInl Heller 
vilde Degnen forskyde dam. 

(Fortfættes) 
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Den nyc fkaudinavifke Groccryk 
G Dr Worts-Stark 

er den himqste Ptadd i Vym es den-III 

Besteu- hdleste Menscde Prifcr for Siner Æg . 

Rom ern Gang ind og w. san vil J ej qaa noget anbet Steh · 

Nkhddigst. 
N. J. Cartsos d Co. 

L- ö S ! L ä S ! L ä s ! 

chry Malmgrcn 7. 
Notmsy PIIWQ small-Mission Untat-— linlktmsutms »g- Wissikrinss 
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Agent. ,» 

Brand-Haut oq mmon Forstkrina besinqu del gamle foltd0«·« 
Evmiuemac Asfumufk Campis-ins at Ner York- 

Sskiöder, Pontcobligationes-, Kann-aktu- og allcl rcwligc Pupinsr ndfijrdigess 
lovgyldig Orden. 

Pcngc udlaancis i stät-n- rllcr mindre 3-1nnnu-1«, pcm fast cui-r rötlig Wiende 
til lavc Reuter. Jnddnucr Mund-Immuner as ruht-er Art, shnrqngt oq Wink 
Komm-, ists Paul O Gelt sq i R. z Gan-Ihm ä co.«0 Oiokr. 
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A. E Gut-m Ptäi .W. Uhu-Js, LE. Itij N s-. ts. Wut wofern-. 

St. Paul, Ncbrskm 

udförer alt til Bastkfomstniug l)(-Itl)in«r11dc. 
« 

D «.)lutm«iscnst Kapital .................. IM,«()0.0 
s Udlusmlt Kapital og Lucrskud .......... sti«,(«)0.cc 21 Vetalcr Reuter pcm dcponcrcdc Zummnx lldlnani Izu-r i Wuijrc pna favorabcs 

Vilkaat 8J3()(),000 tillnnnstii fnd (I«·jcnhnm, nun lim; IiD, Inn Ncsntr oq Insel( «- 

Kommiszsion fordrcs:.. 
ankaofetsing cu -3peelalitet. 

It cis-IS' 

Huskpaa ah 
Jnaar J ere i St. Paul, 

g c q 
ind til H. XV. Potfms for lmn onskcr at sige 
! ti t 
! Eber og overbevife Oder em, II 

ottcr s 
or -1coc!, hvm K vil finde god Vehandling og Xsenkkam 

for 
hvad dct cr owed, og dersom ifte hnn knn fomojc Gdcr vil ingisn 

Jscnkram 
Mund paa denne Sidc af » maha opnaa dems, og de 
’ Stove 
han holder kan itke undgaa at behagt Eber Um 6arladning «Marshalltown·«. 
Pigget Fencetraad. 

John Dobry 
X« 

s« 

Dandlendc med ?lvlc3s:)icdskabc1« oq an til smrmceict henhökendc Mafkinch I 
samt Jesn m131«ij111111111r, » decut .f»chteistöllcr, eke. 

St. Paul, Neh. 

Online- Uamue gar-meteo- 

TR 

W. H. C. Chinn s· Son,· 
De gamlc paalideligc Druggistcr, ; 

St. Paul, Nebraska, 

er Siedet hvok man e1«holdcr, nl laoeite Wenn-, pure medecimke Umr, Medikamentekä 
Maling og Lite, Mund og mi, «.I.Ikaitmolie. Penoleum Lampen Lygree, etc. 

Special Opmeekkjomhev entsendet pas Udfvldnäng as Familie Neteptee os Berges III 
oebning. 

Es udmaseket Udpalg as Cigams en gen og demu. Afelg es Bei-g, 

; 


