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strafen Aslbokg. Heinotetorstaader 
Bann, Stelnnd, og Sagiseer P. MA- 
ler, Teendrnp, Bogholdee og Klassene- 
Foreningen optnger Medleimner fes alle 

Egne of Landen 
Den mod Lotterttollektie Hm 

etkten forsatetteetitormmneh 
te entlaste Sag faudk igan sin Af- 
.slntning i DsiestereL Medeas Oder- 
og Undeeretten hnvde ment det nisten-k- 
telig bevist, at Tiltnlte havde sigtet Kon- 

gen for Grundlousbrnd og Mened og 
derfor i Henhold tit Strnsfelooenö § 
90 (Kt·cenkelfe ai den idennt Tiltalte 3 

Mannederg fnnpelt Firngsel, frifnndt 
Heiesteret Tiltnlte pqa folgende i Dom- 
men anfpete Priemissen Ved Bedo-n- 
inelsen ai Tiltalteg Foelzold findes en as 
heim under Forhørene stetnlagt sit-ist- 
tig Erklcering, hoori hnn gjengivee det 
nf hnin ved den i den indankede Dom 
onnneldte Leitighed hioldte Foredrng, 
der efter samtlige ioreliggende Oplys: 
ninger findeg nmntte lcexsges til Grund. 

Herefterer der ilke nisten-stetig Feie til 
at antage, nt den nf Tiltnlte beugte Yts 
ring enn, at Kotigen, sont enhvee Em- 
bedinnnnd aftægger Ed pnn tstrnndloveik 
og at enhver nf dein, sont binden- den, 
er en Grundlvvslwnder og Meneder, 
staat i en sandnn Forbindetse nied Tit- 
taltesz seneke Udtnlelser om begnnet 
Grundloosbrnd ved Ministeeiet Esti«npi3» 
tldstedelse as en provisoeiik Finantcilov, 
at Tiltulte de1«ued, sosn i Dommen nn- 

tnget, knn nnsesz at lnsoc"ft«eniføi·t nogen 
nivd Kotigen rettet Zigtelse for Grund- 
lovszbrnd. Sinn Folge herni, og da 

Tiltnlteg Foredmg iavrigt ikke indelioh 
der thringeiz sna knnne yenfereg nnder 

Strasselovsns§ W, vit lmn viere at fri- 
finde, efter Oinstcendigljedeme dog nted 

zorpligtelse at ndrede Attioneng Om- 
iostninger. 

Jordcfærd. J Sandags foregte 
ifølgc ,,Nntt.« pna Bester Kiekegnard 
inobcnhaon en ljoitidelig Begrauelse. 
Det one Stnrnnmd Hohn, sont den lude 

Oktober tilsatte Liuet under et forgjwucg 
zotspg pan at redde et nngt Menneske 

I fea at drnkne i Hunnen nd for Kunst- 
il)nsgnde, dei« hei- blev stedet til Heile-. 
steil-tun lnsokooer ioenden Sonnandsior 

eningencs Feine tilligc fire Dannedrozszi 
san-It nniedeJ nnr rigt snintkct nied 

Kennst-, ltvorilttnndt en seerdelesz sinni 
Lonrdmlranski nieden T«ai-.neln·ogsitoiie, 
der lmr det (5«Inlslesn, sont fette-J ni 

,,Se1,·1«nl)et besinnt-nor nf :"1.Ii«end, der ere» 

lsennadede ncedRedningsmednillen» sntstt 
dettc Selskabs ,,Fn1«vel« til den Afdøde, 
der efter often at hnvc rcddet Menneskec 
lio nn ved sin Opofrelse i Døden handl- 
indskrevet sig selvsom en brav Kantine- 

mt. Pastor Mehr holdt en gribende 
Tale til det feerdeles tatisige Folge, sont 
haode sanilet sin, on hvoriblandt nmn 

fornden Smnandsforeningen af 1877 

og den Afdøded Knnnneratee for de Far- 
tøiee, der paa Rinden foriyne Skibene 
med Band, bemæikede færdeles inange 

Mann-, der bare Redningszmednillem af 
hvilke sidste endet bar Kisten til Grauen. 
Den fmukke Vegraoelse ftnl viere be- 

kostet af den Afdpdes ovennkvnte Kam- 

merater, der ftrakss have skudt en Sncn 

samtnen, medens Bestyrelsen of det em- 

talte Selfkab destaaende af Mcend, dei- 

cre heedrede med Redningsmedoillen 
(l)vi«3 Love blandt Andei og san byder 
det at understøtte Esterladte efterMcend, 
der — selv nden at ver-re Medlemmer ai- 

Foreningen —- tilseette Lioet ved Red- 

ningsforsøg·), hin- eftcr ringe« Evne 

sendt den Asdodesz Ente en fokelobig 
Hjeelp. 
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Judknofemm m cum-lauten 

Stovcs, Stovcs, "«tovcs. 

Strtget at Aste-. Bin-stet- 
Hsjskole er blevet stwget as Listen over-. 

de Stoler, der erho.der Stttsttttderststs 
telse. Forstnttderett, A. Hausen, op- 
lyser i »Natio. Dogbl.«, at Statetnm 
derstøttelsett stal vcete sttsøget pcta Grund 
its en lldtalelse ns hatn pan et Veelget«- 
tttjde i Gierslev Stole den tilde Juli. 
lldtnlelsett er nf to tilstedeværende Gen- 
dnrmet reseteret snnlede6: »Statuts 
Skntter optmoecå ndett lovlig Ret«, me- 

dettg Hausen ntener nt hnoe sagt: »Im-» 
ten-s Stattets opkneveg ttden loolig Ve-l 
oillittg«. De to Gendntnter hat itttid-; 
lertid erklreret sig villige til at beedigei 
dereg P.tastattd. Stistttidigt nieddelerl 
Hausen, nt Beboetne pnn Egncn hat-I 
satttntettsknttt et Beleb, der sonret til det? 
tnistede Stntgtilsknd. Ogsnn Lttndby 
Hsjskole tted Anlborg et· konttttet pna det 

sorte Brandt. Forstnndcten hnove weg-! 
tet nt betnle Stnt. i 

Blankfværtefabrtk i Ovtsii 
Bramdtup. Der innlægges iiolnel 
»Koldp. Post.« for Tidett en Blank- 
sveettesnbtsik efter en starre Mnnlestok, 
under Firma Jenseit et- Hnnsetts Meint-s 
svcettesnbtik i Odis-Blntitdrttp pr. Von-s 
dt«ttp, sottt indessen-r ett hidtit tttiettdt 
god og billig Blatttsonsrte, idet den 

ttetttlig oed oedvntende Brng vittets 
ooetordentlin blndniotende pnn t«eederet,l 
da denkt Hotsedbestnnddele bestanr as sie-s 
re for Liebetet gntmlige Fetttstossthtl 
Binntsoterten vil ottt kott Tid blioe sortJ 
i Handelt-n ltele Lnndet over i Form an 
hele, hnloe on sjetdedelci Flnsketp snnttel:: 
sotn i Stnfkets on Æstet i stere Statt-et- 
set·, on soroentee Inbtitnntcrne at op- 

tnge Konkurrenten nted sttnoel nl ndett- 

sont ittdettlnttdsk Fnbtitnt i denne 

Brauche-. 
Ulyttestiltælde. Om et tune- 

kestilsnklde tsntt thkiobittg Battegnnrd 
ttteddeler »Kot«sor AU.« folgende: lfn 
Dann-, esttk stO,ettde ettht«etl’ettk)tosett, 
befnttdt sit-I i bet frn Lollnnd til Noth-- 
bitlg Pan Falster nnkontntendc Tog, det« 

ist-taki Forltitdelse med (Vtsedset«ltnnen, 
ttted hoilkctt littn sknlde tti.tet«e ttotd onn. 
Dn Tnget, hoormed Jst-k. Rosen nnlom 

frn Lollnttd, ester nt net-re lietrt Vp sot 

Personen i Nnkiobittg, rnktede tildnxze, 
for qt gsjltk Plttds fol« del syd fm ak-. 

kommende 651edsettog, vilde hlltt ststke 
ud ns det i Gang untre-the Tag, sent 

kun beonegede sle titeget lnngsontt. Ists-- 
kett Rosen man oed nt stige tted ns Von-« 

nettes Plntsornt Wonne-te pnn den tol« 

lattdske Baue et« ittdrettetie sont de ameri- 

kanske) onst-et sttnbletz thi thun fnldt san 
uheldigt, at Tonst, httn onr steget nd 

af, nik over begge hendeo Bett oven sot 
Knæet. lHnn bleo stritt-S brngt bot-t, 
tttett dode en Tinte ester af sitte Stint. 
Den Asdode onr en teldre Dante og stnl 
vcere Eoster til Kammerjunker Rosen 
pnn ,,Cl)t«istinn«3ssede« i Nekrheden ns 
Maribo og til itsdode Landtnnd Rosen i 

Hadet«i.«-lett, og ont i lang Tid Hosdnnte 
hos Entedrottninzt K1t«oline Antalie. 

Falk-fort Uvdvbningsarvelvc 
Otn fnn Dnge vil, sttsioets ,,Ft)tts Tid.« 

ns 12. Oktober, det store Arbede tut-re 

fuldsot«t, ltvotned det- for Seilndsett pnn 
Odettse oil tut-re tiloiebrngt det betydeli- 
ige Ft·etttsktidt, nt Sttbe ittdtil 13 Fods 
Dybtgnnende vil ttttttte passere Konntest 

og gnn ittd i det tty nnlngtc Bassitt. 
Sottt Folge herns vil det ttn oære ntttligt 
at opt«ette en isegelmcrgsig Dntttpskibs3- 
sorbindelse ntellent Odcttse og England, 
og ester Opsordting hetstn hnr det sor- 
enede Tnmpstibgselskab ertlceret sig vit- 

lig til nt nnlnte en stetdntt sinke, hont- 
ved der hoc-i- Uge vil nfgnn et Skib her 
fra til Netoenstle, og detftn attkontme 
hertil et Listib ligeledes hver Uge, l)«oil- 
tctt zart vil tage sitt Bcgyndclse ittæste 
Uge. Tet et· ltetydeligc Koatttiteter as 

Stttth Lng og Ktentttt«et«, der hoer Uge 
sorsettdes ftn scer Odense By og mer- 

nteste Omegtt, nten Byens centtale Be- 

liggcttyed syneH at giøre den særlig stif- 
ket sont Assettdetscssted for san godt sont 

hele Fyn, og det tsr dersor vist atttnges, 
at denne Rates Optettelse vil ntpdc nie- 

gett Tilfredshed ogsaa hos alle udettbys 
Forsettdere. 

Bdlapük. Ettdelig er Verbeug- 

sproget ogsna naaet saavidt her i Lan- 

det, nt der den 15de August 1886 iTen- 

derttp et- grnttdlagt ett Forettittg til Ud-j 
bredelfe ns Volapük. Foreningctt holdt’ 
satttnte Steds et kottstittterende Msde 

den 17de Oktober d. A., hoor endel ttye 
Mehlettttner optoges og hvor der sor- 

hattdledes otn Midler til at tremnte Sa- 

gen. Det vedtoges snnledes at asholde 
et offetttligt Mode med Forcdrag ont 

Volapük pan Hotel ,,Dania« i Aalborg 
den 14 Novbr. d. A. Foreningen vir- 

ker sorttden ved ossetttlige Moder tillige 
ved Medlemmerttes private Agitation 
blattdt Venner og Betjendte, ved An- 

stasselse as Volnpütliterettttr oft-. For- 
eningens Bestyrelse bestnar as sslgettde 
Medium-ten Proprietær J Spanholm 
Musen, Sonnfolk, Ferment-, Cant. 

theol. Die-Is, Nestsorntattd, Hsjstoles 
kcket cas, Its-pho, Boshan cri- 

Jcns Gwndals Onmei. 
M 

Kund Skytte. 

»bliv sna liggendc.« Jeus Grpndal 
maatte altsia undoære sin Medlyjaslper 
den Dag. 

»Gott ind og se til den stakkels Niels 

Hørby og fpørg, «om der er nogeh han 
ønskcr,« sagdc Mai-en til finDatter. 

»Nei, jeg gjør saanmnd ikke, Mo’er, 
det kan J da vel begribe.« » 

»Da fynes jeg its·e, der er noget onth 
i det; hun er jo syg.« 

»An, han erdoven, det er vcl dct he- 
le, han feil-ein« 

,,Fy, Jensinel At tcknke fanden om 

din tilkommende Mand ! « 

»Ja, bi nn til han blivcr det,« spare- 
de Dattere11. 

»Hu-ad mener du med det?« 

»An, det ved J io godt, Mo’er; jeg 
hat« sagt dct saa tit og ertmt af at girrt- 
tage det.« 

»Du er en taabelig Tus, Jensine, om 

du viser et saadant Stykke Brod fka dig. 
Men lad os nu se; du bliuer vel umfin- 
det.« 

»Nei, Mo’er, jeg tager aldrig Niels 

Hsrby, am J faa fdrgylder ham ! « 

»Seit tvinger vi dig, bin ulybige 
TISH raubte Modena pub. 

Mann sit km fecv ins og sie til den 

MI- 

,,Dvordan har dn det, lille Metal« 
spurgtc hun. 

»Na, holt htan mea del gaar not 

oper.« 
»Du er vcl ogsaa strengt sor dig med 

Arbeitsei? Jena cis so et Jern til at han- 
ge t." 

»Ja, i Fsrstningen er det lidt tmlsZ 
nicn detgaak not, tlaar scg ssrst blies-i- 
slidt til. JGrunden har jeg Lust til 
Atbkidiy nien lsar bidtil inanglct noget 
at arbein paa. Lasten Wagan spi·st, 
naar tnan hat« saart nogct man can lallte 
sit cget.« 

»Teter jeg alad ved at harr, lillc 

Niels; for baadeJensine, hcndes Fa 
der oa scq ei jo as dem, der lsænger i 
Mcn skal icg ikke slagte en Honc og koge 
dig en Skesuld Stippe.-« 

»Ja Tal’.« 
»Da tror du saa, dn kan spisc ct Pat- 

tyndc lastcdc Pandekager med Syllktsj 
paa?« 

»Ja Tal -— det kunde seg endda nok!« 
Nu sik Mai-en travlt nich Anketnim 

gen, ag da den var farbig, daskkede lInn 
et lillc Bot-d, du« bleu sat lige nden for 
dcn sank-S Selig. Nicla sad op i Sen- 
gcn ozs spistc, og inicngl sad Kosten og 
snafkcdc nied lIatn. 

,,.Lwor lwngc bliner han ncdtned Im 
Iiitigtiarlicsoc?·« spurgtc Patienten. 

»Ti! Postens- Tid kommen saa skal 
J nol’ til Herrcgaawen paa .t«JwI«tai-l)rj- 
de; ltan pltsjcr at vasre der lIvcrt »Amt« 

»Sta! ui saa siodc i Woran-sinnt oa 
spise santntcn nie-d swlkenc?« 

»An ja.« 
,,.Hoad pcher lIan saa at tagc sat paa« 

nnar Hasten ci· cndtW 

»Ja, saa bcgynder lIan tncd Dur- 
ningggwstcrne igscn ok; blinkt« ded, til 

Frost og Sile gsenncr liatn l)sc-n.« 
»Saa hak han dct vol um«-Ia nni Vin- 

tekcn«.« 

»Na nejz det gaak saannrnd ikkc an at 

ligge paa den lade Ssidtn Hnn gaar i 
Skovcn ag scrttcr Favntian Om Mor- 

aenen, lange sm·Dag, trakkcr han af- 
sted nicd Nahm-, Sau og Ort og iusndcr 

ilke tilbage, sat« drt n« Inark Aste-i. Hast 
ng Jcng Petri-, nor Nabo, plcjcr at nas- 

ic samtnen am Zkooarlnsjde; nicn nn et- 

scg saa alad ins-a, at Jena hat« saact sig 
on :).Iccd1·);(rlnki-, og at lIcle Foltscsicstcn 
tan btive Paa u Stein « 

»Saa aaai han da tidlig i Seng?« 
«NcI, han tastskcr sasctnænd vort Korn! 

oin Astcncn ucd sagte sor at haveDagnH 
sti til andit At«lsrsdc.« 

»Ja, des tat oi tct besorge, nu vi er 

to oni det, « Iagdc Niels Hatby 
Men da han var bleven ene, sagde 

til sig Iclv: »Bist lader til, ieg er kont- 
nicn ind til an Den Staddei«taskc! 
Hnn traede at glcedc mig nied siic Saat 
onl, horn- dygtige de er — et chligt 
Slavcril Men bi, til jeg hak- saaet Tatn 
Knerne i .l;)ændct«nc, saa —- —!« 

Han ,,taa st)g,« i to Dage; den tredjc 
Dag stod han op og gik nie-d paa Arbei- 
oe. Nn gik det bcd1·e. Hoilcn hat-de 
styrket lIasn, og han begyndte at blivc I- 

vet, og hanc; Lein-net at herbes. 
Søudagg Estertniddag var Jeng 

Grunde-L hans Kone og Nielsp Hørby 
sacnledc i Dagligstncm Jensine var i 

Beng has Naboeiis. 

»Hm J astalt, naarJ vil til Habt-, 
du og Jcsisiste?«« spurgta Mai-en Gran- 
dalH Karls-n. 

»Nei, ssadan talt oni det hat« vi ikke; 
cnen det skulde da helst ikte varc ret lacu- 

ge.« 
»Ja, vi er særdige, saa snartJ kan 

blivc etcige.« 
Niels sad og lnkkede sit Pibclaag op 

og i. »Da: er vcl saa Meniugen, at 

Esendonnngu blioer niig tilskIødct, ,saa 
snart oi hat· haft Bryllup?« spnrgte han 
ncesten ligegyldig. 

»Jeg ved ikke, osn det er. Jenses ag 
min Vieltisig,« svarede Mach og blin- 
kede im·ig til sin Mand. 

Men Jenes vilde ikke lystre Sigtitlet 
denne Gang, ja han tog sig endogsaa i- 
mod Sædwne for at villc fare det as- 
gjarende Ord. »Nei, det hat vi" iike 

tænkt,« grinede han. 
»Hvordan saa?« spukgte Nielg nassten 

heftig 
»Vi kanjo saa kjønt gaa og hItslpcs 

ad, « begyndte Marm. 

»Men vi gamle vil made, « ptasiod 
Jens. 

»Du bryder Nielg sig slet ikke om,« 
saade Maren og saa urolig fra den ene 

tilden anden. «Deierjo ganske lige- 
gyldigt.« 

Niels slog Knips i Lamme-U men 

han tvang sig til at viere relig. »Jeg 
havde ellers tænkt, at vi stnlde salge 
Ejendommen og kjsbe en Guard; jeg 
hat Stillinger, ied J.« 

s »Ja, betet ogsaa vor Mening, men 

vi gamle vil tande,« blep Jeng ved at 

paastaa. »Men J skal not saa altiag 
ester os, naar vi er dpslidte og gaak paa 
Ast-est. Sand-n et Stillingen.« 

Da hatt as Kaum ou blevne’ene, 
sagte den sidsttz »Bei vct imget usu- 

M 

sigtigt ns dig saadan at diese nd med, 
hvnd pl dar talt den? Jeg er end soe, 
dn skmminede l)ant.« 

»Jeg sagde ja knn vor Mening,« 
sont-we Jenes ag sna Ineget ensoldig nd. 

Ont Astenen, dn Niels Herbei nais 

kotmnen iSeng, gnv han sit dekletnte 

HierteLust i selgendeEnetnle:,,Mon den 

Flieesnikkel da er todsetk Jeg sknlde ind 
lade tnig pnn at gna her og slide onslnde 
sont en Stave i ti —- in inaaske tyoe Aar 
nndei dcnne Trele KomnmndW Hin! 
Men det er nok ellers Inig selv, der dne 
meet tonseL Jeg troede, nt jeg sknlde 
vinde dande Penge, Hinz og Pige pnn 
en Gang, nnnis ieg holdt Tmldonunen 
nd et hnlot Anrs Tib, og var det gnnet 
ester mitHoved, sag sknlde Flsjten nok 

have snnet en nnden l«yd, nnnr Leg fIrst 
var bleven Mond i Hinten; inn ntnatte 

den gnmle Grinedider giesst-ne lnnns stidt 
og stirbt sor mig, til ljan hat-de sinnen 
Men nn l« Nield Herdy gadede, 
vendte slg otn pna den enden Side on 
sagde slnttetig; »Du one en snnvd 
Foreetningl« 

Denned saldt hnn i Sonn. 
Den folgende Dng knnde han ikke kenn 

tne inedpna Atdejde. Hnn soi·egnv, nt 

en nopscetlelsg zoreetning knldte dann 
dort en Dngsz Tid eller to, og da del 
onl- as den Steige Foi·retniiigee, der sknl: 
de disngeg Penge til, soelnngtr hnn en 

Opgjorelse ns Jenes 6lrondnl, der oillig 
nddetntte Medhjcelperen hnnei Dei nf 
lnind de ljnude sorttent i FeelledeSslnd 

»F sknl ifke vente snig sen-end i Mor- 

gen Aften,« sngde Nil-les Horden da ljnn 
i«eisle. 

»Wie linn vilde dlioe l)ot·te,« ttenkte 

Jensinn 
Dette lHand gik virkeliq i Opsnldelse; 

tdi den ene llne snnndt cstcsr den andeut, 
ng endnn kenn der ingen Nielci Horden 

Jesus Gmndnl la on ssnilede nd dette 

stnn nd nlt nndet, on Jensine trnt Beim 
Intere, for hvcr Dng der git, niedeng 
lpendes Moder tog sig del san met-, nt 

dnn one fast-bin at driste as Hin-Ine, og 
dnn dleo lil sidst fyg og lagde sig til 

Selig-z nogle Dage as Eint-g over den 

sinke Stuffelse. s 

En Lag dar der noget snsrdelcsz sor- 
noteliit, der sysselsatte Jensz GretndnL 
Han smilede ozz onl· snn overdannde lat- 

tennild, nt Dotter-en til sidst Innntte. 
i 

its-lege l)ncn: »Men hnnd gnnrder as tei- 
«3—ti.ei·?« 

,,Vi ljnr snnet Besev,« innre-de hnn 
sonnen-l og tog en snnnnenlagt sidtet 
an op af Bestelosnsnein ,,Lces,« sag- 
de hnn og gav dende Bt«evet. 

Jensine lceste: 
»Gode Ven! Jeg er konnncn pna de 

Innre-e, at leg teur, at Jensine og Ieg 
ikke pnsser for dinnnden, og jeg vender 
ikte nnsee tildage. Nanr Ieg dersor sen- 
det« Bogn cster mit Teu, snn er del min 

Begjnsring, at J vil ndtevere det; sor; 
saa oidt leg ded, skyldcr 1egintet. 

« Nielg Hm«dy.« 
»Gnd ske Tak og Loo!« Indlede Dot- 

teren. »Meine-g sorstaak ikke, zukeh- 
l)uorfnre: J saa glad ved dette Brei-? 
Dei var Io dog jenes Ønske, at jeg sknlde 
have gistet tnig med Nielg HerdyW 

»Nei, ieg hat« altid dedst knnnet lide 

J ohan·« 
»Da djalp J ja da til at sna Niels 

Hei-by her til? « 

»He-» det var den enefte Mande; ieg 
vilde slide hatn ud —- og det lykkedesl 
Hi, hi, hil« 

»Es-or Mckeret Skyld altsaak J vilde 

gjore hain led og kled as det hete, og J 
ynr dele Tiden vceket paa mit Band-« 

»Ja — di, hi, hil« 
«San er J da igsaa den sedeste Fik- 

er!« Og Datteren flsj hqu om Halsen 
og kygsede dann en halv Snes Gange i 

Treks- 
Før Niels Herby traadte op, havde 

Johan haft sin stndige Gang i Jens 
Grøndalg Hns og oeeret en velset Gnest, 
ilke dlat sor Datteeen, nun ogsaa hos 
Forældrene, navnlig Faden-ein der i den 

artige, krnstige Karl handede at saa en 

p a a l id e l i g Medhjcelper. Med Niels 

Herdys Forsvinden var Johans Udleenc 

dighed endt, og det gamle Forhold vend- l 

te tilbage. Maeen skammede sig rigtigH 
nok iF,prstningen; men det var knn en 

lille Byge, der snart Inaatte vige for 
cherlighedens Sol. 

Johnn sagde sin Tjeneste op. Oin 
Esteraaret holdt han Bryllup med Jen- 
sine og scstede Bo yos sin unge Brud, 
samme Vilkaar, sont blev sorelagteNielS 
Herdy, undtagen den ene Post vm Gaar 
den, sam der nu ikke kunde viere Tale am. 

» 

Jens Grsndnl havde isar stot Glasde 
as at viere Vidne til det nnge Pars skore 
Lykke, og naer han uset kunde liste sig 
til at sinn og se paa dem, naak de sad 
samtnen og talte om, hvor mageltö lyks 
kelige de var, sagde han til sig seco; 

»Seit sangede vi dog den rette, og det 
er en anderledes Kjeernekarl end den 

Spierevip Niels Herden Jeg nat-rede 

heut —jeg sled hain udl Hi, hi, hil« 
(Ende.) 

Monat-rede Kakkelovuc mi u« --.:-- l Lober a«f 00 Daqe ho- 
PUIY ci« 

pvls Du agier at k'·-1-:---«s Ums-wos- Dulkc lorlvmmmt bespa- 

H.W.Potlgskr; 
thi haan Icclqe Dlg en Zwin- blltiacrc end noqcu and-n i 

Coutiiich band Vulil ci- ccn z or oft for Vennrltks lli«tck1«ninl)anbel, 
St. Paul, s - Nebraska 
THE-« sit-g liar 4 »Nein Nun-tituli« Luni-a link-i- til Folg-J lil sutdkjpbspris. 

John Zde 
« 

Handlisndc Incd Aulssi tlkcdslabrr og all til Rsarmcrict lusnlmrrndc Maskineki 
samt J c rn u- og «T ruspu nun-, » J b c nl « D cflism ol let-, m. 

St. Paul, Neb. 

.- 

W. H. C. Chinn s· Son, 
De gamlc paalidcligc Diiggistrc, 

St. Paul-Nebraska, 
»Viel-im nimm, 

Osmveis Malt-me genannte-. 

ci« sonsle lwor man («l·l)oldi-i-, til investi- ’lTi·iii-i«, inne nich-stimle Ums-, 

Maling og klir, Mag km .llil, «).Ii’ailinnlic, ’l-«i-n·olcutn. Vanunsiy »muwa rit-. 

Special L«-piin1-1«tioiiil)isd anumdw paa lldmldning m Inmile sllssccmer og Yasgccs Its 

ordniug. 
M udmckrtcl lldualg us lstgarer cn gross og detail. kllilasg og Mka 

Tslkrbodigfi 
Wo Oo Co CCIUUUEIIUO 

Millcr Bros. i Elsba 
har dct iuldslwndigstc Lager aj chnfmm i Domain Un. N suldt Udoalg If 

semini- Maling, Iro, Stumm-» Zagt og Fistcriretvisiter, m. II. 

lfn for-sie magst-ei Bl iflc n singt- r Tll idc l i n g i Forbindrljin Vi oil ikke lade 

oS iuidc1«strlgc. stqu til ocs og spni« PriigiH 
—- 

Wolbach Bros. 
Byens lebende Handels-wes Govtkioviaue Depart-meinest 

Jngcn Lokfcmad bruch. 
Vi scklgc Von-r billigen-, end de kan liebe-; andre Sirt-ON skil og pas m 

rinielig Prooc og erfar for T ein seit-. 

Stoffe Lager-. Lavcstc Priicr. 

Vi gjøre vore Jndkiob direkte fra Fabrikanten og kan spare Dem PMiddlman 

dcng Profit. 
Kom og besøg og og bliv ovcrbrvist. 
Alle Vater svarc til hoad vi scrlgcr dem fix-; i modfat Fald belaleo Pengene 

tilbage. 

K u n e e n P r i s 

Eva-. Q. Schulg, Mann-un 

Dannebrog 
Lumber Compamp 

hat i den fotløbne Sommer, og fastng i de 

sidste Pat Manns-den havt en bctydelig Af- 

»sa-tning fka bcts ftokc og velvalgte Spieg» 
» 
Det er et Faktuny at Ipmmer kan kifbes iaa 

Ifotdelagtigt her fom nogetstcdp. saavel med 

ernsyn til Pkifek iom Godhed. M dem ec 
I Commpt til Ihnindelkt skjeudskab, bevises 
ved Fttmaets for-Jede mskktning. « 

l« Ykgiek pg Overi ag opgives med Amde 
tg e 

» 
Med Agielie, 

H. Pein-sin, Mit-sagen 

City Mcat Market. 
b ten-ing. txt-Man G Go, Bjeka 
nun ijdct as de tusde -K·cdc:Kreaturct 

iokhaitdleg. Alt Flugs ferskt og faltet Kisd 
stadigt paa Lager. 

Iriste csters og Wicht i vers 
Sohn 

irjætkm ilagtes paa Bistillsng, 
Frist Im hver Judas 

Roma-n detales for Haber og Talg· 
sie-its, send-I . ci« 

array - - - Nod-« 


