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ffFra Daumen-w 

Forhrydeltee mod Sordells-s 
den« —- zra Aalborg telegt·afe1«esz: 
ltticc hak opdaget en Ratte Farben-. 
ski- tnod Seedeliaheden. En Rest-u- 
tpi«, dennes Huftru og en Sknefpiller 

anholdte og flet«e Deltagere tot-horte. 
Jldsvaadc. —- Gaatden »Dau- 
a1d« paa Lolland, Arringe Soga, er 

dhmndt. 9 Heste og 53 err inde- 

Clidtc. 
Lodsfald. — Forhenværende Both 

rniener i 2la1«hus, Kannnerherre von 

dummen, er eiter leengere Tios Spa- 

lighed afgaaet ved Tsdetr. 
Nyt Fort-L — En nh elegant 
amp Ästrege er snt i Vandet fra 
eighale Ten, Kjbh. Den ei· 140 Fod 
zug, « zod bred og kan føte 5 Zern- 
He Beginn Under Dtettet hat« den 

egante Ilahhttet Stibet fremdrives 
d Z Steuer-; Mastinen hat Wo Hestes 
tust. 
Smnkt glatt —- Natstov Bin-nah 

ddelte i f. M. 400 Tdr. Cokes til de 

attigc i Anledning af, at Bhens Gas- 
tk hat« onst-et i Birkioinhed i 25 Aar. 

Tcn nyc Mangel-org og Riss- 
akiøbygnmch. —.J den bevarede 

g restanterede Oel af det gainle Land- 

»ingglot"ale paa Christiansborg Slot 
ar der alt i Maaneder hersket livlig 
nstionihed, idet det et· her Friherte 

.l)cophiln·5 Hausen nied de hanc abwi- 
ereoe Arkitetter arbejder paa Detail- 

--gninge1«ne tilde af Kunstneren udaw 

ekdede Planet for Sslottets Opbhggelse 
g Opforelse sotn Riggdaggbhgning, 
vilke to nionumentale Bartes Theophi- 
no Hausen stadig er bestemt paa at vllle 

oge holdt nd fka hinanden. 
Frn Eckardts anllæum. -——l 

« et tongelige Theaters Gave til Frn 
ckardt i Anledning af hendecs 25aarige 
«ubilæ1nnblevifølge »Natt.« fvrleden 
verrakt hende af Frucrne Hennings og 
lyi·oh. Det et· et Halssnlykte i old-tor- 

isl Stil i en rpd Fløiels Kasse tned en 

uldplade incd Jndscrist paa Laaget og 
edsaget af et Digt af H. P· Holst. Fka 
tange Sider blev der bragt anilaren 
«ytonsknings : Telegranmtet«, Lytonsb 
itigg:Stl-ivelfet· og Bloinster. z 

Motdet l Stormgadc. —— Sand- 

ynltgheden er ifolge »Avifen« oedbli: 
ende for, at Detailhandler Jorgenjen 
r sindgfhg. Skulde det bekrasite fig, 
il han blive indsat paa Livstid i en 

Findcsihgeanstalt Det er ret interes- 

ant, at alle Pengene, hvoront baadc 

Aan og hansJ tnyrdcde Hnstru vare nteget 
tenige, ville tilfalde det Offentlige. 
lnndens Penge vilde netnlig bleve hing- 

e til Betaling for hanc- Ophold paa An- 

talten, og Dionen-J, der jkuldc arves at 

nndeg Moder-, villegna til Kommnnenci 

Kasse-, da Modcren er paa zerlsereng 
llrlseidghnck 

Takadrcslc og Hædcrsqave. 
—- Lamtlige Lacrere og Værerindek i El: 

bo in. fl. Herrederg Provsti, have ifolgc 
,,.ttotdingposten« i Fredags overratt 
Ptouit March i Bjtert en Tal·adresse, 
sont var ledsaget af et tneget stunk Guld- 

ht· med Gnldtjcrde. En Deputation 
weiht-inne Abt-essen og udtalte for 
Prousten den Taknemmclighed og Kiker- 
lighed, hvormed Lærerstanden tager Af- 
fked im den dhgtige og humane Tilfytts- 
wand, som i 20 Aar ined Nidktærhed, 
Khndighed og inderlig Veloillie hat vi- 
lilMI Litolerne og stottet Laster-te i de- 
teg Nierning. 

Pludchg bod. — Stagtermestcr 
:l)l(itl)iaSPete1-seni Nis ved Aabenraa 
var forleden tilligetned fin Son, en Dreng 
PM henved 1t5Aar, gaact et Stcd hen i 
Tun-n for at hente en Kornrengninggmm 
flink-. Pan Hjemveien sigeerengent 
»Juki tan itte holde detudlcrnge1·e, sittl- 
le vi itte hvile lidt"-2« De satte sig da 
Ucd liaa Veikanten. Nogct efter sinng- 
« Faden-n, otn de ikke skulde til at pro- 

Fk det igjen· Drcngen gav itnidlertid 
mtet Goal-, hvorfor Fadcren vendte sig 
otn for at ie, hvad der var i Beten. Men 
da lad Trengen allerede med halvbrustne 
Blilte, og et Par Oleblikke eiter sank 
hCIl dod otn. Han skulde have været 

konnt-merkt til For-unter 
300 Aas-s anllmsm —Det 

lech Herrefæde Nsrlmth Bhgninger, 
tnnne ifolge ,,Nordj. Foltebl.« i Aar se 
mbullk paa 300 Aal-s Tilvcerelse. Om- 
n««""kpc1afatnme Sted, hvor Gaarden 
endnuce, laai Middelalderen en Art 

kliidderborg, kjssndt som Tilholdssted for 
Ftinmsnd og Revere. J Gtevefeiden 
gtk dcns vistnok ikte videre unselige Pyg- 
nmllkk Op i Lus· Sau laa Bergen hen 
fvm en odc Nuin indtil nasten et halvt 
Yakhulldrede derefter. Da var den be- 

klendte Ludvig Munk, Fader til Chri- 
flIM den Fiel-des Huftru, Kirstine 
NUM, ekre paa Nsklnndz han tog 

; 
med Kkaft tut www, sog-betten Grun- 

i km Uf, baade Borggaard og Ladegaatd. 
YBWUMgsarbejdet begyndte, og i Aar 

spk 300 Mk siden are Born-orden- 
ure reist« 

—- 

Cn stand tma Stier-unne. —- 

Da Astentoget sra stge til Fare satte- 
den Astett var kotnntet et Stoffe udensor 
Kioge ind i Billesborgskvven bennrrkede 

Lokontotivsorerem at noget laa toers 
over beggc Stinnernr. Toget standse 
des httrtigt. Det viste sig isolge »Avi- 
sen« at ver-re en Mandsverson, der sor- 
tnentlig under Jndslydelse as starke 
Dritte havde lagt sig til nt sooe tned 
Hovedet nd over den ene, Venene nd over 

dett anden Stinne. At Monden ikke 
blev tjort overiflere Stycker, tnaa be- 

trogtes sottt tniraknlost. Lokomotivets 
Koste hat-we sejet hatn soran sig ea. 50 

Alen, og Since-t, der her laa i et godt 
Lag," har mutiggiort at Monden har 
knnnet glide over Uttdergrnnden. Da 
Personen blev trttkkersrenh oaagttede 
hatt op nted et lille Sttork, sont as en 

dyb Sonn og knnde tneddele, at hetn var 

Fisker sra Strohh. Tilstedekontntne Ba- 
ttearbesdere sorte den Tilskadekomne pna 
en Trollie til Riege. 

Krimtnel Ttltate — et-, eftets 
hvad oi crsare, paa nh dekreteret tnod 
Redaltor Marott i Ant-lttts. For et Pat- 
Mattneder siden frentkont hatt onersok 
ttogle Gendarmer tned i hni Grad for: 
ntrrmelige og nedsasttende lldtalelser ont 

Gendarmeritorpset og fliegjeringetn J 
den Anledning blev der as Politiet i 

Aarhtts beghndt en llttdersogelse, nten 

detnte standsedesz as Byfoged Chor-up, sont 
under Lden December resoloerede, at de 
otttnteldte Udtatelser itke skjonnedes at 

egne sig til ossentlig Paatale, og at det- 

dersor itke vitde blive soretaget videre 
Stridt i den Anledning. At Vysogden 
ester dettne pna Forhaand osgione Klett- 
delse ikke as egen Drist hat« opdaget det 

Forhør, der ntaa vcere gaaet forud for 
den nn beordrede Jttstitsaktion, katt vel 

ansees sor en Selvsølge. Det sorlhder 
endog, at der har maatte gjentagne Paa- 
leeg sra overordnede Myndigheder til 

for at faa Hin Thorttp til at optage For- 
horet, hviltet tttt endelig er skeet tned 
det Resultat, at derer beordret Tiltale 
i Henhold til den sorelobige Lov as 2den 
Novbr. s. A. § 4. Til Attor er bestic- 
ket Overretssagsorer Kjtrr og til Dissen- 
sor Overretessagsoret Lnnd. 

(Jt)llattdgposten.) 
Ftyvende Karanteenbarab 

ker. —.’( Lordags antotn ifnlge »Natt.« 
til lksbjerg 4 Vognladninger tned Z, Ba- 
rakker ester Deckel-s- Systent, nentlig en 

.t)ospitalå5barakt·e med 2 Sygcsale a 5000 

Kttbikfod, Vagtvcrreliet·, Thekjotken nt. 

tit., en do. nted 2 Tosengsvterelser a 

2000 Kubitsod, 4 lknsengsveerelser a 

1200 Kttbitfod, Badetantttter, Bade- 

indretning, Thekjøkten nt. nt., og en 

Korridor, sont sorbinder alle disse Lo- 
knler, og en Barakke med Vadeittdret: 
ning sont Snvpletnent til den sorste Ho- 
spitalsbat«at·ke. Desndcn ntedsulgte en 

af Kaptein A. B. Beck tonstrtteret Deg: 
infektionsovtt tned Dantpgryde. Med 
Stade sortes det hele nd til en ea, zi Mit 
sra Esbjerg liggende Grund, sont er 

leiet til Karanttrneanstalt, hvor det ma- 

gasineredes i et paa Grttnden staaende 
ældre Hass, der not skal tsene sont Oto- 

notnibygtting. Disse Bat-after ere en 

Del as det Parti, Jnstitsntinisteren efter 
Snndhedokollegiets Jndstillittg har be- 

stilt has D. Hist. Christopher Unntack i 

Kjobenhaon, et attdet Parti sial cster 
Forlydende ntagasineres i Vantdrnp og 
Resten i Klobenhavtr Hervcd er deti 

Foraaret 1885 as Folketingets Finants: 
ttdoalg gjorte, as Landstinget tiltraadte 

Forslag ont Attskasselsen as et flyoende 
Materiel til Karanteenebrng blevet reali- 

seret, og et betydelig Stridt er giott til 
ckt modarbejde Jndsorelsen as smitsontnte 
Sthdomnte fra lldlandet. 

Kirken og Missionsmarkem 

Der siges at over l,000 Stttdenter ved 

Hpjstolertte i Amerika er blevne otnvendte 

sorrige Aar. 
—- C. H. Me. Cortnick, fra Chicago,· 

sigeo at have givet 10,000 Dollors til 

Evangeliets Udbredelse berstet-o. 
— Forening. Congregationalist - og 

Baptist:Satnsnndenc disktttere Sporgcd 
tnaalet om Mttligheden as en Summen- 
slntning. 

——Den sijrste Baptist-Mettighed iVer 
den sigeH at net-re »Ongolentettigheden« i 

Indien ; dens Medlemmer taller 14,682. 
—- Den Presbyterianske Mission i Jn 

diett hat« 149 indsodte Missioncrrer, 144 

Skolar-, ihvilken 5,d«81 Born ttndcrvi: 

ses samt 185 Stttdenter ned Hojskolerne 
i Bejrttt. 

—- For den ydre Mission optngetz der 

aarligti dePresbyterianske Kirker en Kot 
lett. For nogle Sondage siden optoges 
denne Kollekt i Montelair, N. J» og 
del-b sig til en net lille Sum as 81,345. 

— Jernbane - Missionen i England, 
sont tun har eksisteret en kort Tid, gaar 
dog easit stentod. Hensigten med denne 
Mission er, at bringe under Evangelieti 
Jndslydelse de otntring 400,000 Meinte- 
sker—, sei-tm tatst-te -sed-Jerttdinerae l 
Stoebtitstttes og Jrlsttd. 

F 

Bot-neues Spalte. 

LU I IIIOU. 

Soin en Regel, fnar Fell like del-ed 
l« O sen Vandet ; Inen ikleoestonnndre 
var der en Tid da Menneskee snantte fsle 
taknesnlige nwd Hader for meler as del 

WH, fotn giordc den-s Diem belmgelig 
oIn Aftenen. Tel bedste Wo on Olie ivo 
re Forfasdreg Tid erholdteg nf .l;walen. 
Men der findco en nndeunld LnsnlageF, 
hvilken ce hverten mer-e eller mindre end 
en lillc zitt. Tenne sent er san fnld as 
Olie at man ille behooer at gjsee andel, 
efter den er ded, end at fnsthore den oed 

Halcn intelletn lo Stykkee Cur og bew- 
ee dens Horn-d ined en breendende Boot-l- 
stik; en bleg Flannne ipnigee da fea Fi- 
skeng Mund og uedoaeer indtil, lig etl«l)s, 
disken jagte fortan-est 

Tenne- nyttige Fnk er en meget oigtig 
Erhvekskclde for Befolkningen paa Nord 
Amerikag Nokdveit : Kyst. Ved uigje 
Tidcr pna Aaret focrrnlerdenne Bisses-Art 
l Bngteene og «s·losnutndingerte l faadant 
Anten, at alle de Jndfodte, Meend, Kvin 
der og Born, syszielsætte sigtnednt fange 
den. Og hvorledes um« Tn del, de bas- 
re sig ad med at fange-den« Te kiænnnee 
dein lmgftaveligt tn fig. Baadenc ja- 
ger den lnd itnod Kynen, »vor enlzvet 
Jndspdh ndrnstet ined et Vnaben Ined 
Cernder Zzonunerlange feier, ellet kjeknk 
sner den opi Banden il)1utd1·edevis. 

Naar Bande-ne eee fnldtdelcrsfede, fi- 
les de iland, hour de oveeladeg til Kvin 
del-neg« og Bot-neue- Bel)andling. Eftcr 
at de eee blevne torrede og 1·,ogede, ere de 

fæedig til at ticne som LUS. De beuge-s 
ogsaa til Fade; Inen faa blincr Olien 
afsnteltct ig gsenn til Vinter Forbrng. 

let. Lllicholaö for Mart-J 

Anmeldclfcg ,,.llirfel)lnoet« Nr. 4 er nd; 
tonnnet tned folgende «’mdl)old: »Soan 
Morgen paa Beten til AnnetseL — Lin den 
troende Sjælg gndelige og ljellige LevneL —» 
Sandheden blioer aldrig gannneL —Meeh 
szlelteiirthed i Lasten. —Jødeenc. —- kllledde ! 
leller.—-«TclSkolc-ns Venner. —.ltiekeltge W ; 
leer-erklingen —- Strpmnkek — Kvilteringer. I 
M. M 

Troens Mast. 
Fortasutug l krtstellg Auen-. 

a i 
das-als schnell-L 

(Fortsat. 
Degnen reiste sig for at fuldfsre sit 

For-fert. Hans Vært san’ noget over1·a-’ 

sket cftcr l)nni, thi der var cn let Dir-ten 
i Degnenss Stemme, der røbede en tilba: 

getrcengt indre Vevcegclsez og dog var 

der i Glandsennf det Blit, der plndielig 
fnnllcde over Randen af Brillerne, et 

lldtryl«, der ikke knndc tnldeH Medyiik. 
—Annctte sad i sit lille Værelse Ued 

VindueL Mcd Hnandcn under Kinden 
stirrcde hun nd i Hauen, nden at hendeg 
Blik dog lwiledc pna de sinntke Blum- 
ste1·bcde, der cllersz var hendesz Gliede. 
Hendes Tankcr vaisc toinne ind paa For- 
tidstnindcrnes Omraadc. Dct pludseli:» 
ge Mode ntcd OlufH Fader havde bragt 
ycndes Sind nd af den sckdvnnlige läge-; 
oasgt. Dog havdc hun itke tabt Tillis 
den til sin Frelser, skjondt vel en dun- 
kclAnelie sagde hende, at dette Mode 
vilde bcrcde hende nye Prøvclch Hnn 
gjennemgik i Tanterne hvad hnn alt til- 
forn havde lidt, Smertcr, sont hundog 
nu, da de vare over-staaede, ikte synteg 
at have viel-et iaa spare. Men hvvrfor 
skulde netop dette Mode indtrccsse, det 

uhyggeligste af alle? Hvor giernc vilde 

hun ikke have vceret in l)erior. Da randt 

hende i Hu, at ,,Alt skal tjene dem til 

Gede, som clsle Gud«, og somi for- 
dnms Tid sainledc hun Styx-te ved at ha- ; 
ve sit Sind til Frelseren. Kett efters 
harte hun Trin udenfor fin Dor. Der! 
bankedes paa, og i scnnnre Øjeblik stod 
hun foran Degnen, hvis vcerdige Sinil 
syntes hcnde at have noget nlykteipaaende 
ved fig. Han havde attcr gjenvundct sin 
overlegne Ro; tun Øjnene plirredc lidt 

urcgelmcezsigt, da han tilkastede sitOsser 
ct forskende Blit- 

,,Lad og sidde ned og passiarc lidt sant 
men, Jotnfru Annette.« 

Uden at tunnc faa et Ord over sine 
Lcebcrpegede denunge Pige paa en Stol. 
Hendes Hjerte bankede saa stærtt, at hun 
uvilkaarligt inaatte knugc Haanden tnvd 
Brystet. Hun ventcde iTavSljed « 

»Sei- De, lille Annette, der er nu! 
gaaet adskillig Tid fiden vi sidst taltes ved, 
og da fan’ vi To Verden hver fra sit 
SyndspunkL Jmellem os To maa der 
dog ikke være noget Uklart, og naar De 
forst har leert mig nannere at kjende, vil 
De ogsaa forstaa minc Bevkeggrunde og 
vistnok give mig Ret i tnin hele Frem- 
gnngsmaadr. Detes Folelierfor Olnf 
have ikle forandret sig.« 

Annette tap. 

»Og De lever endnu i det Haut-, at 
hauen Gang steil hjimfsre Dem fom sin 
Beud." 

»Min Fremtid fattet jeg ttygt iGuds 
Hund«-« 

—- 

»Du sorstaar sig; det gjor vi vel Al- 
lefanttnen. Tet svrltindrer itnidlertid 

silth at tnan hjælper lidt pna Stntselsen 
Iveds. Ettht slrive religiose Tign- til 
dett Paagjceldettde. Te blioer rod. Lnd 
det itte iringeste Maade genere Tem. 
Jeg vil blot betro Dein, at jeg stttdig, 
nbetnterlet as Tent, hat· sttlgt Ietn tned 

optnetrksontt Vill- Tigtene til Olnf 
hat« ieg liest, og da leg nidste at De op: 
holdt Dein her, hat« jeg, tildelv ester 
Astnle tned Olns, soretaget denne Reise 

hovedsagelig sor gjettnetn en Esatntale 
.ttted Dein at totntue til ett sttldntoden og 
!asgjot«ende Klarhed i vort Fot«l)old.« 
« 

Vlttnette betragtede den Mand, der sad 
isoran hettde" tned det godtnodige Ansigt 
og saa’ hende ittd i Ojnene tned et tro- 

skhldigt Blit. Cum hnvde set en Oel 
Slet her i )l")et«den, nten dvg lnnde httn 
ikke tro paa, at Falsthed dikterede de 

Ord, der saaledeo naaede hettdett Hierte 
under basoende FtygL 

»Im Deren Standpunkt set«, ord- 
bleo Degnett, ,,tnaattc De tro, Annette, 
at jeg agtede at skade Dem. Dette viere 

lattgt sta. Jeg hat« tttaaste sat Dein paa 
en haard Prove; nten hnsk vel, at det er 

tttin Saus Frenttid, det- stod paa Spil, 
—- og—— og det er det ilklrttttden endtttt. 
Sont Jurist og nted hnnizi glitttrende Ev: 
net« vil han ett Gang svinge sig op til ett 

srentrngende Pladg i Satnsnttdet, og da 
er det itle ligegyldigt, hoetn der staat- ved 

hattet Side. De sorstaar tnig io not, lit- 
le Anttette. J tnange Tilicrlde beror en 

Monds start-irre paa hatt-J Hnstrno Vlik 
paa Livet, hettdes Munde at gribe Tin: 
gen att ptta og hendess klare Opsattetse 
as Mandenct Bethdning Jeg har ttu 

iag,taget Deut under tneget ringe Kaar 

og hat« set Dem skride ft«etnad. Hvors 
tneget jeg har bidraget hertil, veed De 
iktc, vg det tan ogsaa veere ligetneget. 
lfrt vil jeg tun sporge Tent out, san- 
srentt det er Tercs Alt-or tned Olus2 Vil 
De lade mig sorge sor Dei-es viderc Ud: 

dannelse, og vil De nted datterlig Lydigs 
hed nttdcrtaste Dein de Fort)oldo’t«egler, 
sont jeg tnaatte finde hensigtsznnegsige til 
Deres og Oltth Lytke?« 

zra Degnetts dttoede Hoved sloi et sor- 
skende Blik over Brillerne og boredc sig 
tnd i Annetteg Sterl. Hun betctnkte sig 
ct Øjeblik, tnen spurgte sig selvsettntidig, 
otn hnn egentlig havde Net til at beteen: 
te sig ovetssor Oluts Judex-, og derpaa 
svarede hnn tned sagte Stetnnte: 

»Jeg vil solge Dem i Alt, hvad jeg 
kan sorsvare sor Gnd den Alvidende.« 

»An vel, Annette, saa vil jeg nted 
Deres Satntntte soretage det Fornodne 
hos Deres .Httsbottd·« 

Hatt reiste sig og lod den ttnge Pige e.- 

ne tned sine sorvirrede Tantet«. Der var 

Noget i alt dette, asngstede hende, ndett 
at hnn ret tttttde sortlare sig Grttttdem 
Men sont sædvanligt bad htttt sitt Frelser 
ont at raade hende og lede l)enoesSktidt. 

Eiter nogen llnderhandling lyttedes 
det Degnen ttt saa sitt Ungdoinsven til, 
otn end tun nodigt, at give Stip peta sin 
Husjontsrn, sont hatt ellerI havde leert at 

scette PriH paa, og det var enc og alene 

as erdelt Hensyn til Annette sclv, der be- 

vægede hattt til at give Astald paa den 

ttnge Pige, idet hatt ikke vilde staa heu- 
deä tnttlige Frenttidslylte i Vejen, da 

Degnen seerligt havde betonet, at en saa 
sortrinlig Sangstemme itte ntaatte be- 

graves i en Bondcgaard. Han havde saa 
indflydelsesrige For-bindelser, at hatt vit- 
de knnne sikkre hende en stolt Fremtid 
ved Udviklingen as hendetz natttrlige An- 

lieg. Det glekdede den gode Partiknlier 
ttsigeligt at kunne veere delagtigiat sikkre 
den stilseerdige ttnge Piges Fremtid. 

(Fortset-ttes) 
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Lumber Pard. 

A. W. Gumacr E Co» 

Hat et stott Oplag ai: 

Hast-many 
Tags-easy 

Laster, 
Kalk, 

Hur II Maßes-, 

sc IM- Its-Osts« 

.—. —- 

Dcn nnc fkandiuavifke Groceryi 
Be Dryqovdssstorc 

er den dumme Piave-i Vorn ca demu- 

Vestcnd bösem Mai-Mo Prtfcr for Zmdrkxs Ma. 

Kam mi Nang ind aa o«:«, iaa vil J ej aim nagst mwkk Sud 

Ä r b ö d i a ft- 
N J. mit-lieu « Co. 
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Läs! Läs! Läs! 

Heian Wialmgrcn 
Noieiry Public l«iiiiii-Jliv;rlt-I·. Wams-lnillcnssnims »g- l«’i-i·siki"ius"- 
Agisiit 

Brandt-Saal oq mmon Instit-um kaömcsi del qamie com-c 

Contiuental Nessus-akute Compasmi Of New York 

ENde Panicobliaaiionci, .·ionn«attrr oa alle ictoliac Papirrr »Wir-ding 

lovgyldig Trdka 

Pcngr udlaanccs i itiirns cllci mindre Latium-« paa fait cllcr rötlia Wenqu 
til lavc Nenn-L »Ksibb1«ioc1«Njäldgioidiingrr af ciilwisr Art, lnirqtiat og fikkeri, 
Kontos-, Iso- Paul o- Velt m IR. J Mission «- ((o.·i Flor-n 

is l J 

A (0(-ad1),1«1cii UT. lis. u) L« Hai. No « ·.,ni Kaufe-km 

Firft National Vatik, 
Paul, Nebrska, 

itdförrr alt til Baniioirclning liisiilidi«riidc. 

i’)liitoi«iii·1«rtKapital .................. ORDNUNG 
i lldlsctatt Kapital oa Tmsritnd .......... B·S(.I,000. 

Vctaler Remu- paa disponcrcds Sammet-. lldlaaninacr i Mississi- paa favorabk 
Witwen-. HITI(«I,(«)(I tillaansi iait Wirudonh paa lang TiI, lau tiimtc og inge- 
Kommiosion for-drisc-. 

Judkasfkrknq en Zpeetauteh 

200 Prccknt Das FAMIka cl« ,·p1ay(s(l 0nt"« 

H. w. POTTIZR 
ni! jn«lgk. 

Reh forme- vr. Bund- 
VrondsSpandc for 40c, 

Godc Laufe mev Haandmg til 25k, 
Staat Som til 8400 pr. um, 

Stovc oq act ander i sammt For-holde 

Bauer cr dk1I«.Ucand. ou Ilnlscr Hpmuc Tuns man krm ng bereuen Men ßvfls 
tillommer icm Its-km ? 

Hast Siedet! 
Zorn Pugtung Lcht m: Knng pWackxnwc1Unirij 

C 

John Dobry 
Bandlcnde mcd Jlolci Nebstabrr og an ti« Änmlcrisl hVUlJLspcIIVC Mastian 

samt Jrrn og T1«ijv11111vc, ,»’xd cal « .Ln«1tk-tiöltcr, etc. 

St. Paus, Neh. 

cum-er Iaitiuc sann-new 

W. H. C. Chtnn ö« Son, 
De gamte paalideligc Druggistcr, 

Si. Paul,chraIta, 

et Siedet book man erholt-up m iavkstr Buch pu» mcveemjfe Urm, MedikaW 

s Maling og Olie. Was og Kit, Maskinolie, Petrolcum Lan-weh Lygkm etc. 

Special Lspmcuksomhed auoeadeis pas Udiyldning ei Fast-la Receptek og MI- 
ers-ing. 

R nimmt Udosls ej Cis-m » stos di smal. Mkig es Bei-V 

I. Q. s. 


