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Lautm- Ilpplnmge fetar hatt decsudtsn U, 

»O» spllatsszs til tilfckldige Ptitslttttdgis- 
»r» gut-un Toll. til Paladszsltdgiftct, 
l»««·«s Toll. til Tronningctt oxk cn lia- 
ukndc »Zum til Virg. John Tottlitlig, 
Zeugen-z Sollt-r, derer gift tut-d Nu- 

Wzmkcn ttt Octhu og Maua. lssn unt-en 

ZOJH Hi Kostgetk Mus. Akchic Elekt- 
hom ulzoldcr lZ,WU og hendcg Haltet 

5»».«- Toll. J Tilgift til dissc libera-v 

« Vkuillingck hat« Legislaturen des-: 

udm k,«-»ilgct yam 18,000 Tsollars til 

Mskkjoklsc nf Omkostningernc vcd de 

spMHW Staldr. Og eudnu er det ille 

an; km hatt ist-holder besudelt ctt narlig 
Ren-c at· ilkc mindre end 10·.),ttt«) Dol- 
lasp km Wild tilhøtscnde Kronen, det- 

udgjgt noglc of Øcrncg rigcsle Zule 

plantltchu 
Ttsodcs alle dissc Pcngc et« calakatm 

stade i lsljasld og Ptstlgekttibts, fkjont del 

« m Staude for alle-, hvad hatt gjpr mczs 

deut. Hatt hat« fortrslcn iklc met-c Jdc 
Mk Pcnch Vtrrd end Koan thduig ni 
Bujc1·n. Halt hat« bog ingcn Fast-doch 
tut-Wisse Bann-, tncn derinttssd hin- hatt 
k« Zlmgttrd, der antugcg at flltgc Stor- 
skcpqrtm of hanc- Jndlægtcr— lmn cl- 

nemlig cl! dtsspcmt Später Jjwr skttl 
ha« kurrls uldclcsz heufnldcu til dct umr- 

riluuslc :’-lnlionnlspil ,,Poket««. 
(,«x-olkt-bl.) 

F rac anmark 

Vrondereitcvawrretr. — ts-» us 
Brandt-icslcvcanrnsz i!n·igstc Ilgitatot·ct«, 
Gaul-du« Jacoliscth Aadrnissziaara og 
Skszxxsxsikigesd Andere- Madsca ni Tolstrup 
cr titcr aiaincn Liiksiiccslntrd anlinldic. 

50Aars Offikcrs-Jtchilætciti 
knndc f. M. fein-es af (Sthiet«alniajoi· ki, 

m snitks Kainsncrlwrc Henkicli August 
Throdor .tcuttffsiiatiii, sont hat- spillci 
en f1«eint1«.1sD(-i1dc Rolle i vor .tIrig-Zl)isto: 
ric. 

Amtsforvaltcrcmbedct i Vei- 
le er iiolgc »Beste IlnitciaiM overtagct 
af Aintisifowalter t«iitkc.n Qui-Heuc- 

ringen fandt Etcd vedL Tcpattuncntochcs 
Blewinglsrig. 

Entledichc fra Lord-ermitte- 
dk. —- llndeis Zäde Ecptcnxlsw er Etu- 
lelrercr og Kirkcsanger ist-H Jdcnsc 
Amt, (5. E. Bocfcn cfter t; u .- denn-i 

indginnc Andragendc Paa «- « nsD ni 

Svaacliahed entlcdiact mcd Is« irsn tm 

Udaangen af indcuærcndc Aar iix requi- 
Bcfwttclfc af Lærcmis ;.3cr. 

—- Skolcdirektioncn for L«t"u·s.lciz.l)jcig 
nted flc1·c Hort-ever hat« kaldrt Zeniinarist 
"J. chldicn af Vejlby til at oasrc Last-er 
ved Vindftrnp Skole i Todbjcrg Sogn, 
Rauch-H Amt. 

-— Sinlcdircktioncn for Lds og Stip- 
pinge Hei-redet hat« under ZUdc Sep. d· 
A. kaldet Seminarist P. K- Norgaard 
til Lærcr ved Asminderup Viskole i Vasrg 
loo Soga, Halbæk Amt. 

»Rowstietnen«, illustiscrct Bit- 
ledldlad ndainct af Forlaggbnrcanct, nd- 

gaar fra lstc Oktober i udoidct Form, 
idct dei· istcdet for dct Romanakk, der 

hidtil er fnlgt incd Bladct, lcvrrcg 4Sis 
der af Bladets Farinat. J Bladet vil 
blivc optagct en inaancdlig »Koinde- og 
Monstertidcnde« og livrrandcn llge en 

Afdcling »For- llngdonttnen«. 
.,Jllustrcrct Familie - Jour- 

Iml«, ndgivet af Carl Allei- udgaar 
fra lstc Oktober i trink-andrer Stomslsc 
tned et Tillcrg og ledsaget af Gratigtik 

lagene »Ronianbibliotl)cl« ,,:)iaadgivc1· 
for HnsJ ogHjeni« og »Bei-neues Bog«. 
J Hellsccnde til godc og fortrinligt nd- 

forte Jllustrationer ninder dette Bimb- 
blad Priscn og heller iktc tncd Hellsyn 
til den underholdendeTckst staat det til- 
bil c. gFta Silkcborg sktioes til Venstrr 
bladct ,,Silkcborg Tllvi5«: »(5«ftcr hvnd 
der Ineddcles os fta paalidrlig Kildc, 
hur Kannnerjunlei, Biikedomtne1, Drcch1 
lel nu søgt og faact siu Afsked med fnldi 
Pension fra lste Novb1. dette Aar ati 
regne. Sotn Anspgere til Embcdet into- ; 
veg allerede Borgmester Schiørring i 

Kolding og Politiinester Thorup i Aar- 

hu·3. Den sidste mencs at ville blive fo- 
retrukken « 

ucytkectumvc. —- For Hem- 
delx.elev Martinins stlby has til-b- 
Inand Henningsen iBwnderslev, deri 
Sondags vilde forspge sig som Jæger, 
indtraf der det beklagelige Uhcld, vistnok 
spm Fslge af mangelfuldt Kjendskab til 
Vehandling af Skydevsaben, at Bøssen 
fpmngtes og bibragte ham et gabende Saa1·iPandenfamt Brud af Bande-i stellen. Ulykken skete tæt ved Hjeinmet, 
dg Lagehjælp kom hurtig tilstede. Fet- 
haabentlig er der ingen Fare for hans 
Liv. 

Auhpldelfe. —- er en 14 Duge 
siden nedbmndteJomfku J. K. Fransens 
Hus i Brabs. Ved Brauden brændtel 
tillige en Del ijbniandsvarey sichs-« 
readc stbmsnd Niels Gleis- 
buntes Handelsbqen De brændte 
stbnnndgvakek vare tun laut Winken- 

— W 

de, saa stbmanden lider et ikke tinge 
Tab. Under de optngne For-her inn- det 
vist sig, nt Jlden er onstnnet nndek san 
mistnnkelige Omstcendiglpeder, nt det 
hat« merkt nodoendigt nt lielcegge Eier-in- 
den Ined VaretnsgtserresL 

Dom. J den af Konsejlpmsident 
Esttnp mod Singter Jessen as Vorkop 
nnlagte Sngi Anledning as, at Jndklm 
gede havde knldt Konfeilpreesidenten sm- 
en Meneder, er der ifolge »Weder-Mo 
Av.« den 39de f. M. ailagt Dom, book 
ved Jndklagede er idpnit en Vodc til 

iStatskassen as 200 Kr. euer-, hvis den- 
ne ikke snldt betaleg, simpelt Fasngsel i 

Een Manned samt Sage-nd Otnkostnin: 

Eger, dentndet Salær til Klagerens be- 
»skikkede Singsprer, Overretssagsarer 
Rothe, 20 Kr» hvorhos de brngte Yt- » 

ringeil eke niortificercde. 
; G bmndende Stil-. —- Fle 
".Hnnnepladsen Lundeborg imellent Nnil 

bot-n og Soendbom ski«ines, at man iE 
Vortrags Aste-s mellesn Kl. 9 og l« old-i 
sernerede et start Stils Wende E n 3 Mit , 

» i ude i Von-« not-d tot Lange-land. Bis-in: — 

den, der fremd-d et singtsnldt Eint-,- 
ingttogeg i osntrent linlunnden Linn-. ! 
Man savnede endnn i Encidngcs ilndmeti 
ning om Navnet pcm det lnsnsndende Ztth 

ing om, lwornidtMennester kre onttuni l 

·nc. Seen one blifstille ng Visiten lockt 
og klar, san du« forimnlnsntlig ei« nnkotns E 
men Hin-m itide. I 

Pera Hatt-over itisive«3, den Indes 
September-: Inn-n- isnr her en rasendei 
-'Ztol«tn, sont satte Dankt i et sinnt-stim; 
Oprinp lnsilkek ltnisde til Folgt-, nt den! 
qiorde ndskillig Stab-: ihm Kystsitringsz- 

« 

zardejdel blinde pnn Ernst og Last. Vlnnth 
sandel led Usan lintreprenor Kirk et ikktU 
Enbetndeligt Tub, idct Hnoet boi«lskyllede 
«to nf hanc- klknnilsnttc og en stor Mille-I ivogn og endet ander Materile Cec· 
ImenttoinpagnLH led ogsaa et betydeligt 
E Tab, idet Hnoet bortreo et Dressur-, 
ilwori dei- denstod en hel Dei Cctnent. 

EStorinen hat« nn tagt sig ogHavet er lith 
I 

winken-. 
Udnævnelfc. —- tlndek 25dc Sept. 

er Kancellii·nad, Bommester i .Helsitigar 
E. J. Wahl ndnnsnnc til SstiftatntmnndI 
over Rauan rllint Edvnrd Johme 
Tsnhl t’l' tust den !.·.." Zeistcmlicks ISJH 

i.tt,o!.nnl)uisn, die-J Student l-—s-l« sin· 
Krisis-I Isinmn Vors;.s1«c«sndskole, Unmut 
Kandidnt ixicss »«-.«.in.»nt)ilig« i Liszt-, 
sannne Ani- :«l-:»l·istent i Ingestrige-Ininistec 
t"iet, Ist's-! ,i-1deini1sk!·:izi« 1«4(59.lton!orchef : 

on Tispxirtwtnshcxnwlast-, Hm Vorg- 
mestcr on Lintliancsliircttør i HclsingoU 
i INle nonnsnnteci ljsnn til .lt(n(celli1«(md, 
ogi 1876 blco hnntiisooer asOannchrog. 

Forbrngsforentnger for Em- 
bedss on Vesiillinggniwnd samt Lasgcr 
hanc isnlge ,,:)intt.« nn et Medic-inson- 
tnl as ca. Ists-In og synes snnlcdes longt 
at sknlle overskridc det for nogle Maa- 
nedek siden i Udsigt stillt-de Antal 2,0()0 
inden Ilnretsz lldgnng. Blandt de nye 
Leistrandorcrder ere antngne, nceones 

»Liebe-sharing »J.iielt""eforsyning«, en For 
bindelfe, der sitkert vil blioe til Fordel 
for begge Partei-. Melkeforsyningcn 
hat« for Tiden 80 Udsalgsteder (de1«i- 
blandt de bekjendte Vogne.) J Forenin 
gen hat Toldctaten nn dannet sin cgen 
Korporation. 

Omkommen ved Baadetkud. 
J Mnndngei Mai-ges omtrent Kl. 7 fand 
les ifolge ,,.Holt«tebro Av·« paa Matten 
til VesicrxDamgnard i Narre Lein Liget 
af Jndsiddersoren Christen Sol-einen af 
»Landl)oltnlnis:-«i snnnne Sogn. Den 
:)lfdode, der er 38 Am- gannnel, haode 
den foregnnende Cftermiddag forlodt sit 
Hjem for m gaa pna Fagt, og pjensym 
liger han paa denne omkomtnen ved 

Vandcsknd, ellcr rette-re en Sprængning 
nf Beginn Do Liget blev fundet onl- 

sluttede detsz højre Hnand neinlig den 

ncderstc Tel nf den splintredc Besse, 
hvis Lob lan i Næryeden; i Ligets Pan- 
de fandtes et ca. 1 Tomme langt Saar 
indenfor hvilket Hierneskallen var kunst. 
Den Afdsde efterlader sig Kone og tre 

nkonsikmerede Børn i trange Knar. 

Typenauvs Fano i danie- 
Iawaudr. Tit-Mag Formiddag laa 
et tydsk Oklogsskib (Vaedderskib) for An- 
ker tæt nd for Maarup Halm paaSamsø. 
Nogle Osficerer og endel as Mandskabet 
varc om Mandagen gaaede i Land for es 
terSigende at anbringe en Gravsten paa 
en tydsk SonmndgGrnv, som forrigeAar 
skulde være druknet ved »Thyholmen«. 
Saaoel Osiicerer somMandskab opholdt 
sig paa Krer iNordby Ratten over, og 
kom sørst osnbord i Skibet Tirsdag Mid 

dag. Skibets Chef havde ogsaa varet i 

Land om Mandagen, men kom ombokd 
snnnne Tag. Eiter at Mandskabet var 

kommen ombotd, lettede Skibet Ars- 

dag Middag og ftod syd ester meget mer 

Landet langs Lunis-, hoorester det 
maa sortnodes, at Skibet hat haot en 

med Farvandet godt kjendt Mand am- 

bord. Sandagen somd laa samme Skib 
sor Anker under Sydenden as Sams- nd 

for »Beattingborg«, saa Landet og 
Fakoandet deromkring er sandsynligoic 

usie unverjagt. —Kan en saadan Grav- 
sten anbringes paa ca dansk Kirkegnard, 
sterlig iu· en fremmed Nation, der sam- 
mere strenge frem mod danste wider-scat- 
ter i der-es cget Land, »den for-nd ind- 

heutet Tilladclse·.? Most Hensigteu med 
de freimnedrsi Rasrvcenslsc tun tim- vcrret 

Anbringctfen as des-me- vastem ellek 
mon ikke de hoic Nordbu Bakkkr hnr 
frembudt en udmwrkct Obscrvationos 
plads for Jagttagelscn af de Saum-r- 
kn«, sont vor Mariae iaar bar anbragt 
paa Knsternc omkring dcttc FarvanM 

Jens Grsndats Omvei. 
of 

Kund Skyttm 

swrcud hun Bunde ima Gram-dem hatt 
agtcde sig til, skulde huu igjenucm et 

Hjome nf Statuts« Da hun haode naqet 
den, lagdc hun sin Byrdc fm slg i 
Hirn-Etsch satte sig op ptm Stæntens s- 

urrstc Tritt og urntcde. 

Hatt lmvdc ikte siddct M lirnge, spr- 
cnd bist oistc fixi, huem lnin vcntede paa. 

Ist var hmdciz .tt«jæi«estc, sont Las- 
srisnr vcl alten-or lmr girttit Hatt com 
ilsudcs lang-I Stoosidcih ivqi det de sik 
Lsc pkm liinandcn, gil« du« ct glnd og 
listlclizxt Zniil ooci den-S TIlnsizxtuz 

tiiaschtcn um« en Uelookgen vix kraf- 
tig Gut med et stift, sollmrndt Ansigt 
cigct Pai- lnsis, let-läge Hirn-. Ogsna 
lnn imr lidt pulitclig paatlasdt i fort 
tclasdcsz .ttaskct, holde Vosnuldsttoiiz Blu: 

sein-Hinz .t)vn«gni·ns:s smalftrilset Vett, 
der sad stnnut out-r hanc- brcdis holt-licht 
Brust, mortcltlmi Toilctsi Ventlædcr og 
blantt pndscdc V.ii-.is.«ti«.1sst0. Til Stude- 
liuode hatt taglst si«i ZolUulnkjwde Wo 

og sitt Sttlolusiluqci Vidr i .t;mnndisn. 
»ch kom bog sollt, Folmn,« sagde 

den ungc Miit-, i Dei inm stod op iig gik 
lmnt i Mahl-. 

»Ja, du tout jin-si. Hi sknndtc mig, 
alt huad im hinkt-, Hirn kom cnddii for 
sent. Hur du nun-: lasngis, Jensitth 

J bist lian fasde dem-, tillod han at 

slyngc sin Amt om Pilaan Lin og kyosc 
licndky lntiltu nun fandt sig inden Mod- 
Mild. 

»Res, jesq hat« samnasnd ill«c,« svarebc 
l).::i, »-H1»ioni ligc nu, for et Pin« Mir 
n.1:t-.-t-I"is.sn, ugdu skal ingcn Stjxisnd 

» List-du ist stort Scotto COL« fakxde 
hatt-. »Du man cndda have flanet not-Je 
Zlu k» iirocic du fik dct bantet sit-unten. 
Eli-g forstanr dct itke, hvordan du holder 
dct nd.« 

»An ko; det cis cn t'eg.for mig; jeg er 

en stært Pige.« 
»Der oil du faa en god Stilling iVæ 

verlan; ou tjener dvkttiq Pcnge.« 
»Ja, oi samler til Baute alle tre, 

Fa’er og Mo’cr og jeg, vi er dygtige 
Folk, og du kommcr isid til nok, Jo- 
han,« soarcde hun skjælmsk og med et 

kjærligt Stall- 
»Aa, Velstanden kunde dct endda vit- 

re det stimme med,« svaiscdc hatt med et 

Satz »barc jeg Inaatte faa dig. Du er 

aldrig ude af minc Tanker.« 
»Du har inig jo, bin Nat-,« sagde 

hun muntert og tog hans Damit-; men 

hendes Munterhcd forekom dog Kjkerc- 
stcn lidt kunstlet og tvungen. 

»Ja, jeg har dig og siger Gud sie 
Lovfor dig,« svarcde han og sendte heu- 
de et forskende Blit. 

De fulgtcs nu ad ind ad Stovstieu, 
og han bar Pakken for heade. 

»ch hat ogsna haft lidt Modgang,« 
svarcde hun: ,,men naar oi hjælper hin- 
andeu at bcrre den, saa jcroncr alt sig 
nok —- mcd Tidcn.« 

»Sim hat« Nicls Hin-by da oærcti 

Firrd mcd dig igjan 
»Nei, meu han hat« friet for dc gam- 

le.« 

»Og hvad fvarede de ? « 

»Aa, jeg kanikkc lide at snakke om 

det; men de fonrcdc ja, og de var helt 
forelskede i heim-« 

»Din Fader ogsaa? Hau plejer bog 
at være san venlig mod mig, skjønt han 
kjender vort Forhold. Ham havde jeg 
ftolet paa.« 

»Du vedjo not, Fa’cr vil alt, hvad 
Mo’er vil.« 

»Og nu skal du ovcrtales til at blive 
Niels HAng Kone!« 

»Ja, Mo’er præker for mig derom 
baade tiblig og sent; Inen det nytter heit- 
de ikce, Johan; jeg er bestemt ! « 

,,Ogjeg ligefaa!« raubte Karlen, og 
hans ellers lau roligc Øjne lynede· 
»Ist der ital blive noget af det Elfter- 
maal, skal jeg prygle ham bott fra Eg- 
nen!« 

»Nej sy, Johan! Bilde du saure dig 
paa Niels Htrby?«« 

»Hqu stal jeg ging lille Jensinet 
Jeg cr den fattige Tienestekarl og i 
Grunden alt for riuge til dig.« 

»Au, Passiar!« 
»Niels Hskby er rig. Han er ogsaa 

kjsnneke end jeg.« 
»Ac, un blivek jeg ankt vkebl« 

»: tt, tttett seet nn, litle Jensine, nt 

det wettet-i Lttttgdt«ttzt, on nt dn stttl 
hjtse poa den Bett-ten bonde seiest on sidst 
— trotdtt satt, dn can holde det ttd’.« 

»Ja, det teoe seg, ottt det stttt stol va- 

rei 10 —- 20 Atte« Detsot stal dn itke 
met-e sorknnt, lillc Ven, nten stole pntt 
ttttg; seg gister ntin ttldrig tned Nie-Its 

Hist-by, det et« oist!« 
»Jet, ja! dn eren sod Bist-X some- 

de hatt og tyosede l)ettde. Jeg trot-, 
jeg tsr stole paa dig, og det et· tnin 

Tt«pst.« 
De nat« tttt konnte til Steinen oed 

Udgattgen us Skooen og paa den mod- 
sotte Side, Gnnrden ltnt lige sot«ttndent. 
Jenstnc git det- ind og besorgede sit As- 
t«ettde, tnedeno hatt satte sitt pan Stoy- 
diget og biede tntn hendtn Hnn blev 
leengete bot-Ie, end den tttnaltttodige og 
soretskede Knos) snntes ont; ttten endelig 
kotn httn da, og de stttgteci nd titboge. 

Under Vnndtingen hjettt nd sotstsatte 
de attet Satntnlen ont den ttbeleslige 
Beim-, ozt de Bt·t)det·iet-, hatt tnttaske 
kunde oolde dent. 

Plndselig lød det· zodttin bog ved 
dem, og dn de vendte sig ont, stod de Att- 

sigt til Ansigt tned tskienstnnden for de- 
reg Satntale. 

Nielsz Horby vnt nnegtelig en tsott 
Kot-l, skjønt hnng sntnkte Ansigt vattst)- 
nedesj noget as et Pne tetnntetig todt-nn- 
tede, soinepoliske Ihn-. Hatt vat« of den 

Slttgci :t.’n’ettnesket«, ntnn snxteo dedst ont 

forste Gnng, ntnn mode-) nted dem, ntett 

sont tnbet oed nojete Vetsendtsknd Det- 
nat· lnngt met-e Sknl end nickt-ne two 
hont. Hatt Unt« itte snn ltos euer snn 
stteett bygget sont Johan, tnen lettet«e, 
sntidigere og met-e kutki sine Vetnegelset«. 
Duns- Klædeg cheder httode et kjobstnd: 
ttgtigt Sttit, og hatt hat« sit-nur ozt Fstipn 
per. J Øtsene hattde hatt et Pnr sntttn 
Gttldtsinge, hatt-s Uhttsttsde unt· tnttnges 

«dobbelt og ptsnlende, og t sitt høsre 
Haand gik hatt og sttingede nted en po- 
letset Spnnsktord Stoc. Nie-les Hotby 
var »en flot sent-C Bisse ydre Fotttin 
brød Johttn sig dog itkc san ttteget ont; 
tnen de repnesenterede et andet Fortt·in, 
sont der unt- tnete Hold i, og sont hast 
st«t)gtcde, sotsdi det rinteligvis hctode 
tneget at stge hoss Pigetts Jota-Idee Det 

ltmts en itte nlnstydetig Pengesntn, tnaoske 
E en l(·)—l-1,«00 Kt«ottet«, sottt Mel-s Hor- 

·.:-.) hovde nenet ester sine Kommt-. Det 
ist-t- enentitg oktsnn dette .Hovedsot-tt«in, 

.,t-.:I·t«« iststssdr litt ltl of, og dkk Samt, 
Elt« Lunis-.- tnctntt nd, da hatt tog sig sot 
nt vi.:de Jen-) Mienan stnnkte Dotter, 
tntttxs Benge, Hitset oghele .Het"lighedctt. 
J Titttd til dette rne ·K·ortritts Tilstrtet- 
kelighe Mode hatt, siDeIt hatt blev for- 
trldrtttw okz tin essen been-, ikke tagt sig 

efter stot·t andet end nk gnn og dritte og 
pynte sig for Ptzterne og ogere lidt Hon- 
delsnmnd. Kost sagt, naar matt tog 
Pengette oxt Stinnet sm Nielä Hørby, 

« 
var der i Gtsnnden itke tneget tilbage. 

Do hatt haode ttnnet Kjæresteparret, 
tog hatt sitt Hat as, totsrede sig tned sit 
Lotttntetørklæde og snoede ivrig i det 

Stieg, der estet« hanc; Jndbildning dat- 
kede hatts Ovet«læbe, ntett sont dog att- 

dee havde vattskeligt ved at satt Øje paa. 
»Skaldtt til Bat, Nietzs« spurgte 

Johttn spydig; »jeg ser, du hat« Datt- 
sesko peto — nej, det et« nok endda Fie- 

i derstovlet.« 
I »Gem« du hjent efter, Jettsine?« 
sspttrgte Niels, ttden at vardige Johan 

sna nteget sont et Ord. 
»Ja, jeg ved da ikke t«ettere,« svarede 

htttt nted ct Sntil, det· kunde betyde bau- 
de det ene og det andet. 

»Du var heldigt ttok,« vedbleo han, 
»sor ieg skol satnttte Ves, og satt tan vi’ 

jo sølges ad.« 

»Tak, jeg hat Falgeskab, sont du: 
set-.« 

»Don hat vist itte set tttig endntt,« 
sagde Johan ltge spydig. 

Niels lod et tnøttstrende Blik vattdre 

fra Johans Treon og op til httns artige 
blau Øjne, i hoilke hatt lceste et saadattt 
Udtryk as bestetnt og kttusettde Modstattd, 
at hans egen indbildteOvetlegenhed dttn 

stede bot-r i et Nu. 
»Ga» dtt ttted hettde, Johatt?« 

spurgte hatt noget spagscekdig. 
»Det tun du so da se.« 
»Jet; tt«oede, du stulde hjettt at vktnde 

Vastet·?« 
»Det skal seg ogsaa; ntett jeg vil sørst 

stlge tttttt Kjæreste hjetn.« 
,,Ditt Kjeereste? Er dtt honö Kjtem 

ste, Jettsine?« 
»Tror du, jeg vil sige dig det? sou- 

rede dett unge Pige; det var knap, httn 
kttnde for Lotter, saodott morede Op- 
ttinet hettde. I 

»Men vi tager ikke Vejett med os,« 
vedbleo Johan, ,,og hat« du Lyst til at 
spaseke bog ester, saa um« satt ged. Et1l 
vil jeg dog sige dig, ntens Tid er,« sag- ; 
de hatt og lagde sitt vagtige hist-e pan 
den enden-B Skulderz ,,tsg dig ettdelig i ! 
Agt sots at jage paet mine Enenteekter —! 
det vil elleks bekomme dig ildet·« 

( 
(Foetsattes i ttteste Namttter.) s 

OS HK OLS H 
Lumbcr Aas-V 

A. w. (M1.-ucti.e(s»., 
Hart-i storthplag af: 

Qui-commer, 
Laufs-aqu- 

quietz 
Kalk, 

paar oq Masken-, 
s"l’. Null-, NlclUL 

Is- 

A. U. Halm, Prass. R. W. Welle V. »Um-L »w. H. VII-L Anton-Ich 
o i 

2 Ftrft National Bank , 
St. Paul, Nebraska- 

udforcr alt til Mtnksormuing huthcndr. 
8 :’linm·ifn«ct Kapital ................ sp- »-,i;u()«00 
) lldbcmu Kapital og Omsutuv .......... W(I,«»n,00 

thqtkr Reuter pcm drponercdc dummen UdlunxiiJsxcr i .««:un·r zum savomdle 
Vitkaor· den-»gut« tillaunsxii fast (8«-iclkdoiit, sum lang Lib, lau Weine ug nigra 
Kommission form-es- 

Judka pfcrduq m Quem-keck 

I- «-«-·- »Es-II- 

Stovcs, Stovcs, Stoch. 

WINWÆMLZY Ei It Its-' 
Monudrcve Kakkclovneflui -«n- MO T Lap« « 00 Da» h« 

f ’T'OLZM so 

Ovid Du aqtcr at tin -s-— ·«:-. »r, vor Du ikte Ists-inm- at heiss- 

i-I.:W.Pok1"k 
thihanvilscrlqc Dig m Siovc billwrk end noqu apum i 
(5-cuiluci. Pan-) »Na-it H· cr« In Oft Ini- Vrnnctfski Urtchsamlmndcl, 

Si. Paul, - Nebraska- 
Rdsp swgl1(n«-1»«Isisns ’11n(-:iu·ax·' jununhncr nl Zahw til Xndhøbaprm 

Iohn Dobrtj 
Oandlcndk nnd :;Ilnli. Ntdskalm oq alt til Raum-ritt licschkilmundc Mafkiards 

samt »Hm Da T Ia Un mpc » »Hu at « Hcstcmol le m 

Si. Paul, Reb. 
tumm- Malkme ankamen-. 

O 

W 
« 

C C inn8’Son . . O O , 
De gamlc paalidclige Duggistre, 

St. Paul,Ncl-rafka, 
n- Eli-del lmor nqu crholbnx til laut-iu- Psijm pun· nusdrciitjkc llmsN )ch«dikamentet, 

Maling ou stic, Nlag oq.sci1, Mastmolns, chlrolcnnh Mann-L Wanst-, »r. 

Special spmasrtjomhcd anmut«.-:» uaa llmnldnmq as Familie ritt-krum- og kckgers Nu 

winning- 
61 udmasrkct lldvalg m Ungarn m Ums Da detail. Jlflasg os Wiss-q, 

ZDleodigft 
W. H. C. Chinnæsöom 

Millcr Bros. i Elba 
hat« drt fnldsmsnoigstc Lager ns Muth-um i Voman ·50. N fnldt Udvalg If 

Zusqu Malta-» Iw- chuyre, Zagt og Fisserirekvistkey m. U. 

En forstts Atlas-fes Vl it h- n sing c r LIl sdr l i n g i Forbindrlskx Vi vil ikke lade 
oS Itndn«sa·lge. Rom til osz on jpnr Punkt-. 

Wolbach Bros. 
Byens lebende Handels-has Govttioviaue Departement 

Ing en Lokkemad bruges. 
Bi sælgc Bau-i billigen, rnd de knn tjobcg andre Enka ptil og paa 

rintclig Biooc og rrfm im Inn fein 

Støste Lager. Lavestc Prifer. 

Vigjorc von- Jndkiøb direkte im Fabrikanten sog tan fparc Tour Middelm 

dcng Profit. 

Rom og bring ocs og blio over-bemit. 
Alle Varu- sunns til lnmd oi saslgrr dem for; i modsak Fnld ldctalks Peng 

tilbagc. 

Nun een Prio. 
Chao. id. Schutt-, Mai-aqu- 

Dannebrog l 

Lumber Compamj ! 
har i den Isoklpbnc Sommer-, og iasklig i del 
sibste Par Manna-ist« havt en betydelig Ast 
fætning fta vers ftore og velvalgte Lplag 
Tet er et Fahr-un at Ismmkk can kjsbesz fu« 
fordrlagtigt hersom ungetjtcdo, jaavcl med 

Heniyn til Pkiier iotn Wohl-ed At dem et 

kommet til almindeli t st«iendskab, bevises 
ved Firmaets for-gebe Lmiastning « 

Pktier og Lverflag ovgcves med Beredvtls 
lighed. 

Med Agtelic, ! 
H. Petersen, Mast-gen l 

City Mcat Mark- 
Flcsmingn kennt-til äc» Hiera. 
Juni mer«-: ai de bcdnc Rede-Knatt- 

sorhandh :.s Im Istan fcrikt og saltct Kj 
smdiqt paa « aqcn 

Iriflc Osters og Bildt i det- 
Zæfotc 

Man-tm- ilagtkcs paa Bestillmxh 
Frist IM nvcr Ist-pas- 

Oeontauk betaleiz for Ruder og Talg- 
Itsssin sen-il öco· 

st Paul, — No 


