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qgspkck Schicccikct kl· aftOvcks 
» I«c:scn infundcn l dcll Jllltltgsog, 

anlegt Inod l)mn. Untier-reis- 

;::«u1 End nnn ti Tages Flengscl paa 

H«:I. chwr 

) H Bind. 

«op0fald. siicdaktorcn og Udgi: 
2.-»« ,».icnllunddorg Avig«, Chr« G« 

lim, u« l Elistsdliggnfgaact vcd To- 

s.«:1nt af c1 apoplektisk Anfnld. 
Zu ckldtc Pigc Pllll Bornholm 
sp- sknlcdcn Bryllup nied sin Hjckr- 
mz Tcnrodmcnde Brud vqk 75 

Hqknnnul Brndgonnnen nogle og 

keugtbat Amme. En Amme, 
lknvdc tjcnt hos cn Familie i Kol- 

ncdloni ifolgc »Kold. Av.« i 

Jst Nat med Trillinge1«. Te 

an befindet sig vel. 

we Syiomfrner. J ,,Vestj. 
kbl.« klcgcr cn Hnsmoddr fra Fqnp 

Islangcl paa Syjomfruer. Sau 

rdcr lonnner en over paa Len, bli- 

jnn straksz forlovet og gift. 
ltrkkkcn hvs Kindleian Broge ek 

xsdeoercngkmnst Man har delt 

ninggdificrenccn paa Midten, sqq 
Taglonncn hercfter bliver 2 Kr. 25 

prod Vctcram Aftergtsmand 
stligaard as Thorum er ifølge 
kazwik zlkbl.« i disfe Dage afgaaet 
Tom-n nlrsten 99 Aar gammel. Han 
nnd i Reigen i 1807 og 1014. 

ioltægi. J Thyrsting-Vrads Her- 
» Vandboforcning er der ifølge 
iciz Horgcnfaviiz i disse Tage evet 

,lo:crg1 paa Foreningen« ; Flertallct, 
iernstrcmænd, har nemlig valgt 

e IJicninngæller ind iBeftyrelsen 
eiior dc gainle Bestyrere, der ikke 

erc tilfredsstillede Tidens Krau. 
valt sit Barth En i Tor1«ig 
Naksloo tjcnende LIaarig svensk Pi- 
dte forlcden Nat et fuldbaarent 

n, som hun straks bewvede Livct 
mrlning· Hun blev if. ,,Vcstj. 
i Lngdags sat under Anholdelse 

r alleicde afgivet Tilstaaclfe. 
anft Arbeit-er uvvist af 
strit. Stiedker Chr. V. Thorsen 
alborg, der niedens han arbejdede 
erlin havde sogt Selskab nied Sod- 

oli«atc1«, er ifslge »Aalb. Stiftst.« 
nnc Grund af Politiet blevet stemp- 
m »migsliebig« ogndvist af Kon- 
ct P1·øjseii. 
ldtos ombord paa »Umsa- 
n«. Tampskibct ,,Thingvalla« 
IniSondngs til Gøteborg, hvor 
exncn var tyet ind for at faa slukkct 
Lasten opstnaet Jldeb1·and. Sti- 
ar pan Nejsc fra New York til Kis- 
nxsn via Kristiania med Etnigrantcr 
-111lgod5, og Jldcn var opstnact i 

Bomuldgballetx Forst efter tre 
is zorlob lykkedes det Gøteborgs 
dkorpg ved Hjcrlp af Dampsptoj- 

at flnkkc Jldcn, sont havde angre- 
11 Tcl af Mellcmdirkket. 
ythtnvaiteanlceg. (R.B.). 
!dborg, den Ude Oktbr. Et efter 
Ildslse of Byraadct iaftcs afholdt 

Jst-mode nngaacnde et Jernbanean- 
nicllcm Svcnborg og Li«bcrk i For- 
lie nied en Bane fra Ringe til Ny- 
rcdtog ncrsien ensteinmig at anbe- 
Sagcns Gjenncmfnrelse og enRen- 
Mk im Bycns Side for 100,000 

Ufcd Bib. For Behandlingen 
lllcnvcrrcnde Sagsprcr i Fredericiu 
LI tinnlnrsbo hat Kuratorerne, 
lorcrnc Bonnesen og Obcl, ifvlge 
dr.Follc1id.« bercgnct sin et Zenta- 

kfk of 10,000 Kr, forudcn hvnd de 
W vcd Bortsalg af Bocts faste 
online, forincntlig 16,000 Kr. 

Moti- slet ingen Dividende til de 
unter, sont ikke hor havt Panteret, 
ern Gang selve Panthavernc bli- 
Elledc, 
HWMUR Sincdesvend Joh« P 

knien-If Sandcruni Tprvehave er 

YIJIJUH Stiftst.« i Sondags kom- 

UJ Tage vcd et Baadeskud. Nogle 
Mkle more-de sig med at skyde ef- 
ere. Eiter at en Doubletvar 

ks Affkjodeg fleie Knaldperlcr paa 
US Kristenscn tilbpd da at holde 

UT fvran Lobet i 3 — 4 Stridts 
lPi Mcn pludselig fnldt et skarpt 

illa dctenc Leb og traf Kriftensen 
ljk BUle Da Bergen koni, havde 
«!"3!t11·5 nnge Mund alt udaandet, 
gen lundc tun statnc1·:, at et Hagl 
JW Dicke-ten 
IVtskfterretniugcn Jfolge Te- 

M Ill Ritz. Bur. er Kaser Johan- 
NSJMDQ Kapt. Newkies af Nen- 
Wlel im Krug-r til Karoline- 
M Tritt-st, indftrandet ved Bier- 

Mandslnbet er 1«eddet. 

'-«m.9·konnc telcgmferes til R. V.: 
Wkks orknnagtig sydvestlig 

» Ell engelsk Skonnert, ladet 

dir-bleka er straudet ved Hasle. 
t- 0 Pers-sum blep reddet 
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Ei Væddkmaat tin Naardejeri 
tm Hannncl og en do. fia Volk-by koni; 
ifolge »Juki-b. Av.« iorledcn i Trektth 
oni, hoilket Ilarstal oi sit-exi, da de mai 
i Narnison Trinken afgioideg oed ets 
Vieddeniaal, hoori de satte GaardencY 
inod hinanden. Mandcn ira Boldbh' 
tobte; haan Ejendoin hat« 1105 «Tdi·. 3 
Land gnde sein-den Ten andknlsp skalj 
have iorlangt not-U Fik, spl- m Moc? 
Verddemaalet. 

Keim-en oq Marm. Ta Lucis-.- 
rettcns Toini seeiferforneennelsee-sagenJ 
— l Maaneds Fcengscl paa scedvanligl 
Fangekost — var inappelladel, aniogth 
Redaktor Marott om at faa Sagen pro-Z 
set fvt Wirst-ten Hau stottedc sit Akt-l 
dragende paa, at der tidligere havde vist 
sig betydelig Forskjel paa Vibokg Oper-l 
rets og Hojesterctg Tomnie ipolitiskeh Sagcr og anførte sont et flaaende Ets- 

Zempel her-paa, at Overretten i sin Tid 
dømte ham til Z Maanedeis Fiengsel i 

Majestætsforncernielsessagen, medcnssl 
Hpjesteret frikendte hani. Ministerieti 
th dvg isplge Demokraten ingen Grundi 
fundet til at lade Hpjesteret sige sin Mc-i 
UiUg om Kejserfornærmelfessagen, og 
Viborg Qverrets Dom stander saaledes 
ved Magt. 

Jnfpieereude Gent-armen 
Forleden koin ifølge »Odder Fkbl.« 2 

Gendarmer paa deres Razzia gjennein 
Venløv. Da de red forbi Kjobmandens 
Der, saa de en Mandsperson fidde ved 

Disten i Butilen og spisc Siiiørrebred 
De paapasselige Falk travledc straks af 
Hestene og gik ind i Butiten. Gend.: 
»Er her Bevasrtning?« Kjobm.: ,,Nej, 
De kan ingen Ting faa hei«.« — Gend.: 
,,Hvad er det for En, der sidder og spi- 
ser?« — Kjøbin.: ,,Tet er min Ka1«l.« 
— Gend.: »Han ser noget inistcenkelig 
nd. Skal han have Kosten hos Deni?« 
—- Kjabm.: »Ja, hvorskulde han ellers 

have den?« —- Gend.: »He-Ufer spiser 
han i Butiken2« — chobin.: »Fordi 
jeg har sagt, han sttclde gjore det.« — 

Pause. —- Gend.: »va· har de gjenit 
de andre, der sad her og drak før7« —- 

Kjøbin.: »Der har ingen siddet og deut- 

ket, og jeg har ingen gjemt· Maa jeg 
viere fri for Dekeg Fdrncerinelfer.« — 

Pavfe. — Gend.: »Te lo viit far, da 
vi red forbi Do1«en.« — Kjabn1.: »De: 
kan saamasn gjerne væ1«e«, — Gend.: 
»Du er godt. Farvel!« —- ijb1n.: 
»Farvel, og inange Tak!« 

Gulvbryllupspremiere. Ar- 

bejderformand Johan Nielsen ag Huftru 
i Silkeborg fejrcr paa Lørdag der-es 

Guldbryllup. Det er if. ,,Silkb. Flkb.« 
det forste Guldbrhllup, der findet Sted 

i Silkeborg. 
Mcned. En chnestekarl fra Stude 

er under 10, ds. ved Korsar Ekszistrarct 
idøint 2 Aar-z Fordedringshuszarbejde 
for at have aflagt falsk Ed i en Pater- 
nitetfag. 

Fistetihewnett i Esbjcrg er if. 
»Varde Av.« nu saa vidt fcrrdig, soin 
Uddybningcn og Pæleramningen er sind- 
endt. Jndfejlingen bliver nn udgravct, 
hvilket er et besveerligt Stykke Arbejde 
og helft fordrer østlig Vind og Laut-an- 

de. Arbejdet ved denne Havn hat var-et 

temmelig begunstiget af Vejrliget. Fle- 
re Gange har Vandet ganske vist trnct 

ined at brhde igjennem i Utide, nicn er 

ved energisle Forholdsregler blevet stop- 
pet i Farten· —- Af Ulykkestilfælde er 

saa godt sin ingen forcfaldne; enkelte 

er konme til Skade i mindre Grad, 
men da Entreprenorerne hat« den«-J Ar- 

bejdcre forsikrede i Sclfkabet Stjrld, 
hat ikke Tabet, da alle har faaet dcrcg 

Førlighed igjen, væcct stott. Den 

Damppumpe, der tidligere hat holdt 
Vandet borte, er nu bot-traget, og dette 

begynder nu saa smaat at sioc ind for 
efterhaanden at fhlde Bassinet. 

En Plattenflager, der i den fid- 
ste Tid har huseret i Nytjobing p. F» 
er i disse Dage taget ved Vingebenet af 
Politiet. Han nnkoin if. »Lell.-F·- 
Folketid.« til Nykjphing for en ca. 4 

Uger siden og oprettede et Ejendoinss 
kontor, samtidig need at han ined Fami- 
lie — Kone og 2 Born —- indlogcrede 
sig paa en Gjæstgivergaai·d. Eiter at 

han havde boet der en 8 Dages Tib, tog 
Verrten sig den Frihed at prcesentcre en 

Regning, fom He. Linnballe —- faule- 
des hed Fhren — lovede at betale, naar 

han havde gjenneinset den. Gjennemsn- 
net var imidlertid saa gi«nndigt, at han 
ikke kunde ende det paa Stedet. Han 
forlod med Familie Gitestgiuergaarden 
samme Dag og flyttede til sit Kontor, 

hvor han haode faaet lejet og nioblerei 

m Leilighed, alt pau Kredit. Nu op- 

traadte han som »erain. jur.«, og Eim- 
domskontoret forandredes til Stegs-ret- 
kontor. Da de forskiellige Haandvær- 
kere og Handlende, dek havde den Æke 

at vcerc Leverandsrer for hani, fattede 
Mistanke sin, atdet ikke var rigtig fat 
need hans Affcerei·, heuledte de Politiets 
Opmeerkfomhed paa hans Meriter; inen 
det var dog sprst paa Rekuisition af Kie- 

benhapns Politi, at han anholdtes, foa 

F — 

lmn hal- sandfynligvicz stcke og vckrre 

Sundek paa sin Satnoittighed. 
Jldchmndk. »Soro:’l1ntsst.« stri- 

ver, at i Torsdags Morgesz Kl. sz op- 
ftod en storrc Jldlosz paa den Godscjer 
Fabricius tilhorendc og af hmn beboedc 

Hovedgaard Wugbygaard iEgeOlcmnags 
le Sogn, ca. l Mil sra Stielskm·. Jls 
den opkolni en Nugsiak ter ndcnfor 
Gnarden og forplautcdc sig snart til cn 

anden tctt ved stancndc Stal, og paa et 

Lieblik var Ladebygnlngen og den store 
Rcrkke Sædstakke entspcrndte af Lueruc. 
Dck lykccdes dog at frelse den tegll)æng- 
te Hovcdbygning, Mejeriet og en gam- 
nxelLadebygning. Teritnod nedbmnd- 
te en ftor ny Lade, alle Stnldene og 
øvrige lldbygninger, Mastlnhnset med 

Dasnpmaskine 1n.m. Den indnolede 

Sæd, Foderstoffer oft-. bidrog til at dan- 
ne et nmsgtigt Jldham Kreatnrerne 
reddedes heldigvis paa nogle enkelte Svin 
neu-, der lob indi Jldem Bygninger- 
ne var forsikrede i den alnnndelige 
Brandasfurancefokcning, de wrlige 
Gjenstande, Sæd osv., i ,,Danmark.« 
Kl. 4 Efce1«111iddag(k3redag), fra holl- 
ken Tid vi har den sidsle Efterretning, 
brcendte dct sneget stærkt iGrunden, 
saavel hvor de nedbrccndte Bygninger 
sent hvor Stakkene stob- 

—J Sondags Motges opstod ifølge 
,,Fredl). A. Av.« en sicer Jld paa 
Mosegaardi Karlebo Sogn, tilhorende 
Proprietcer Christensen. Guardens Pyg- 
ninger der var ny, ncdbrændte fuldstæn- 
dig. 5 Svin og cn Del Fjerkreaturer 
indcbrændtc, de øorige Kreatur-er blcv 
reddede. Man nakrer Miötanlc onl, at 

Jlden er pcmsat. 

Et tortærdeligt Mord paa 
Spen. 

Denne sorsærdelige Tt«agedie, hvorotn 
’,,Stjerncn« allerede hat brngt telegra- 

sisk Meddelelse, omtales i ,,Morgenbla- 
»det« sont folget-: 

Den lsde Oktober, da Datnpskibet 
»Motso« befandt sig tnellem Bornholm 
og Sandhannneren, bentærkede den vagt- 
havcnde Ossicer en tretnastet Skonnert 
drioende i Seen uden Styring. Damp- 
stibet hold ned paa den og en Baad sat- 
tes ud. Kommen ombord i det tilsyne- 
ladende herrclose Stib tnodte matt et 

gruopvæktende Syst. Ooeralt laa len- 
ret Blod i store Klumper, og i et Seil 
ovenpaa Kahytten loa en bunden Mand. 
Hatt var blodig sra overst til nederst; i 

Hovedet havde hatt et gabende Saat. 
Ved nærtnere Estersyn fandt man ogsaa 
Skonnertens Styrtnand haardt saaret, 
otntrent bevidftloo. Flere Mennesker 
sandte-I- ikke ontbord. Styrtnanden sor- 
talte, at den bundne Mond hat-de drabt 

Kaptejncn og fem Mund af Bescetnim 
gen. 

Kaptejnen paa »Warst-« satte strals 4 

Mand as sin Besætning omdord i Stdn- 
nerten, hois Naon var ,,Jol)nnnes«, og 
tog den paa Slæb hertiL 

Jgaor Middags ankont de to Skibe 
her til Yderheden, hvor Slonnerten ta- 

stede Anker nted Flaget paa halv Stang 
paa Stortoppen, niedens Tantpskibet 
»Mot·go« løb indi Hunnen og meldte 
det sasset«ede. Politiassistent Stnit tned 
en Qverbetjcttt og noget Hannepoliti gik 
strakg ontbord. 

Styrtnandensis Forklnring ont Sagen 
lyder saaledes: 

Det var Ratten melletn Mandag og 
Tirsdag onttrent Kl. :z, at det rasende 
Menneske udsorte sit Forehaoende. Hin 
stod sclv til Note-, to Mund af Besten 
ningen var forud og Kaptejnen ogterud. 

Pludselig bibringer Norgjængeren 
Kaptejnen et srygteligt Hng i Hooedet 
med en Økse, saa denne styrter død ont 

«pau Stedet· Mordeten kaster Liget o- 

sverbokd og lister sig forud, hoor to as 
»Mandskabet besandt sig. Tisse dræber 

J hatt ligeledes nted Otgehug og kaster Li- 
lgene i Havet. Detpaa getar hatt ned i 

Foltenes Lukas, hvor 3 Mænd as Be- 

scetningen laa og sov; ogsaa de maatte 

opgioe Aanden under Mordetens Lkse. 
Nu var tun Styrntanden tilbagez 

denne, der er en Ineget traftig Mand, 
spærrede llhyret inde i hons Lukas og 
sogte saa gjennent Stylightet ot drcebe 

ham med et paa en Bandghnge anbragt 
spidst «;t«t«st; dette tnislykkedeg dog, men 

ilke nden at Styunanden hovde tnodtnget 
alvotlige Saat. 

Morderen lagde nn den Plan at bren- 
de Styrtnanden. J den Hensigt hældte 
han Pettsoleum ned i Lutafet gjennem 
Skylight’et og sagte at saa det anteendt 
nted en Lunte; tnen ogsaa dette djcevelste 
Attslag tttislyttedes. 

Eiter overmenneskelig Anstrængelser 
var det nn lnkkedeg Styrmanden at 

lsprcenge Kahytsdoten og til Trods for 
»sine Saat I-«tt:) han fis i en taTende Kett-up 
Jmed Mut-deren, hoc-n han ongreb, be- 
Ivabnet med en Haandspage· Endelig 
ltutnlek Umennestet ont pna Dacket, et 

Slag i Hovedet as Haandspngen haode 
Iberaoet ham Bevidfchedem Stykmam 

— 

den hat cndnu Kraft til at binde hanc, 
saa tader ogfaa hau Bcoidsthrdcn. J 
benne Tilstaud var det, at Mandskabet 
fra ·Morso« traf Besastningcn ombord 
i .,Johannes«. 

! 
Morde-ten er en sonsmudch stum- 

» melt udseendc Person; da hatt kom i 

Dank-, sum han shtrikclig ud, tilsolct sont 
T han varnf sit cgct og sinc Oft-est Mod- 
: Pan Frcderiks Hospital btcv hau for- 
! bundcn, og man sogtc at faa m Fortla- 
J sing ud af heim, meu det var forgjæch; 
! han taler kun russisk. 
! Eaa snart han var sorbunden, blev 

hast under stark Beoogtning fsrt til 
IKommuttchospitalet, hvor han uu op- 
holder sig sont Arrestunt. Hast hat« fau- 
et forcløbig Plads i et Entom-elfe, hvor 

Thau beoogtcs of en Betjcnt·. J Aftes 
var han forhotdsuis rolig. For-modern- 
lig vil blive indlagt til Obfervatiou paa 

’0te Afdcling, Sindssyge - Afbklingen. 
Den Omstændighed, at han hac- spgt at 

« 

tilegne sig de ombokd i Skibet verende 

’Vas1·digjenstandc, synes bog at tybc paa 
.a1t andet, end at Monden er gal. Naar 
man faar fat i en kussisk Toll, vil hakt 

inaturligvis blive muntere forhørt. 
s M 

J Seksten Gange gift- 

For nogle Dage siden hat« man Wins- 
lattd paagrebet en koindelig Tyv, der 

alntindelig gik under Betegnelsett »Gttld- 
haand«, og har udooet en Mættgde sor- 
skjellige Tyvetier og Bedragerier, ofte 
paa en tneget dristig og original Maadr. 

Hendeo egentlige Naon et- Sosie 
Vluwstein, og hatt er nu paa Vejen til 

sit sorelobige Bestentntelsessted: Den 
Sachalin, hvorhen httn sares samtnen 
med 150 andre koindelige Strusfattgek. 

Omendskjant Sosie Blntvstein ntt er i 
en Alder as onttrettt 40 Aar, er hun 
endnu stadig en nteget statelig Ft«etttto- 
ning, og selo i Fangedragten gjor ben- 
deg sint sortnede orientalskeHoved, de 
klart lysende Øjne og det sortlokkede, 
glinfende Haar ettdnn stedse et meget sor- 
delagtigtJndttyk. Hun hat« altid ine- 

Jstetligt sorstaaet at etobre Mandenes 

sHjerter, og bedre end naget andet oidner 
Iheront den Ontstasndighed, at hutt hat« 
Yindgaaet ikke mindre end let Giftermaal 
tned Mantd as de sorskjelligste Nationer 

og Konsessioner. 
Hnn abstrakte sitt Virksomhed over he- 

le Europa, og to Gange sars soandt hun, 
medtagende sorskjellige Kostbar,heder for 
sine Meend i Frankrige, tre Gange fra 
Tydslland. J Wien huserede hatt, selo- 
salgelig under falske Norme, i 1878.» 
Pan siuc Fornojelsesrejfer tnyttede huni 
sædvanligvis interessante Beljendtsla-. 
ber, sotn justille var billige for de Her-i 
ter, der beæredeg det·nted, idct de regel- 
tnæssig ettdte med, at hnn sorsoandt, 
ntedtagende Brentasker, Diantantringe, 
Guldkjcrder og lignende. 

Hendes srenttidigeOpholdgsted et« heu- 
de ikke nbekjendt. Hun har allerede en 

Gang tidligere vceret sendt dertil i Hen- 
hold til en af Dontstolen i Moskoa as- 
sagtTont. Httn var imidlertid neppe 
kommen dertil, for hnn oidste at bedaare 

Faengsclsoberstem 
De gistede sig i al .Hetttnteligl)ed, sor- 

soattdt og lcvede en kort Tid i Konstan-! 
tinopel. Selvsolgelig sottod httn en 

iskjott Tag ogsaa denne Mund og vendte 

tilbage til kiiugland 
Sofie Bltnvstein taler ftydende rus- 

sisk, tydsk, ft«anI"k, engelsk og t«tttna-nsk, 
tog er yderst pvet i alle tttnlige Gewinne- 

ftt«eger. Dcrtit hat hutt Aand og On: 
mar, hoilket konnner hende til iste tin- 

ge Nytte ved Udavelsen as hendeg Hamm- 
tering. L«ysten til muntre Streger sor- 
soandt end ikke i IFckngsleL Da hendes 
T efensor fort sotinden den offentlige 
pyorhandling konsererede tned hende tat- 

Ikede hnn hattt ineltalende Lt«,d og o- 

lverrakte ham sont Tegn part sitt Erkiendtc 
lighcd for den Untage, han gjotde sig 

I for hendes Skyld, et Gulduhr med Kitt- 
Ede. Advokaten syntes, hatt sknlde liest- 
de diose Gjenstatth hatt greb i Lom- 
tnen — det var bang egne. 

Den dristige Dame er nn dømt til 
iltvgoatigt Toangsatbejde paa Leu Sa- 
I chalin. 

stH 

Familiebllletter. Te som agte at 

siendekl illetter ljjetn for iin namttuz »aber. 
Hliodcn Sankt-, Lirodcr ellet and-. n theat- 
:tttng i Ifandinaviett, bar alttd partic-, at de 
Iløse dem part den Ziandittavnie Ton Linie 
Isl) nqualla, hotttcn gaar dnet te tra det 

nat nle Tat: d til sittu statt og sont nldt it an 

lob-r nottut uden landlk pant Tutltotd 
laut dtzs Tat nrstte Nleg tun tun-L uns-sc 
.elj.r dami. Tun-it er ntt betndrlaktt nehmt. 

ji«-met t:x!-t-:ttcnc Lhingualla s.x.;s.stt1ctitrttt:o 
l«d:t«!te t«l s 

·.’l.« ’3.7k«tt-tettieit ä« Ho» 
IN- ts. Ist-nett- 5i. entrann Jll. 

»1NDEPZNDUNT«S 
»B « o 

». o g b i n d c r t 
its-and Island Nr be , 

udiotct ethoert Stagg Vogbindetatbeji 
jde, indbeiattenoe «orI.ktdigelt-n af 
sKontor-"Beger. 

Bestillitwr know-ges paa dette Blads 
Kontor- t St. ouut 

L»»««—« «w«»»-— w— 

MærU Mitter Mitrkl 

Paul Andcrfon, 
Notary Public, Laan 

Asfnmnccn Iudkasfcriugs 
Agcnt. 

N· nltid ist-d Hkmudcn til Tit-urth- mcd ut·snslxxr Billcttct·, Buch cllcr Post Ok- 
dt·cs3, til alle Plitdsrts i Wunvpm Villcttcr saslgro nusd den bctmtllc dil"kkkkl 

»T l) in gika ll a « 

H a m ls o t« g cllrt 
A m c r i c a n Linie. 

Wust paa Wudejcndommc lusswszi til lnmsttc Neun-. Atti-flugs .«’Cndlasft'l'illg 

Pest-taro prompt og lusttcmL Acisurcrn Pmrm og Vitksjctldommr mod VI«IIIIV- Wu- 

! d, Glut-m og lcyclmtch nltid til Degen-J muckte Prisrr i del vclbckjcndtc 
» »Er-man Umgehen-» samt »Nun-« o.: »du-Nord« pl passiert-, com-. 
t Axxsumncc-tkoinpagnirn 
« 

tiontor i M. Anderson Ich Vygnlng, nndcn Nach 

slorslc og fuldfttrndigstc «;’(fcnl1«am-sindrtwstning cicsz og dritka nf 
Ihn-· Brod rcnc Millc1«. J dcnnc ftornrtcdc lldstilliug af 

» Jkkuvatcr sindch cuhocr lsljcnstand henhorcndc nndct den-te Braucht-. 
»:)ll·1·cdc Danslcrccs Siogning wisse-J- 

Millkr Bros. 

! N. J. Paul, Il. m. mndalL A. U. Tann, 

i Prasiidan Imman ASHIH Mach-m- 

T Saint Paul National Bank 
l Eflcrfolgrr til 

. Howard County Bank. 
St. Pant, Nebraska. 

F «.)(utm«ifn«ct Kapital .................. 82()»,»(m.00 
s lldbctatt Kapital ..................... 85(),«»».W 

lldmrns nimmt-cqu kITankwmtnum. Vrioln »Mein-C pna alle Umome lebende Pyrr, 
Tantmktbs «."Illcttc1«ttlmlgø, til og Ha aut- ruropæsjkr Punkten. Menge udlnmusg pan gun 
Ingc thkamz Vi Aime llblnatnugn 1 godc Amme m cprcmhnsL 

DIE-Mk WAer XII-Wiss Axt-. 
hat forctagctcn Udvidctfc og grnndig Omorduing af drres 

ftorc Tosttiiccrplads, og forfyncr nu Forrctningcn 
mrd dct 

Störstc Lager- af Tömmer, 
Fcnccftolpcr, Läch, 

Sljistgch, After- udfkaarct og 
forscrct Træarbrjdc samt Vyggcs 

Materialcr af alte Stags3, sum fælgch cndnu 

billigere end for. 

E. Gncvoldfcn, 
St. Paul, Nebr. Forrctningøsprer. 

usokdøiccifgcch Liixvrääjisfjixhjiq 
Bemerkt Sygdoingtegnenc. 

Man Wer en sta-« t, Um, vanasttclje og I dct Oele 
raget en nbchagelig Un erlrykkrlse i Moor-n. og diHje Zaum 

totner voraarsagek Afmregnghed, Sløvhed, Sovntghed, Udagnghed og 
Matth. Pan Nrnnd as Usokdsjelighed blivcsk Stndct let sammt-eh ophkdset, 

bragt ud af ngevckgn man blinkt gnaoen, pikrclig, ukoltg, numlmodtg og umgnndig. 
llsotdøjelighed fordrejcr Smaq, Appetit, Blod og Virdster og paaiører nie-re euer mindre 
Svmnnelhed, Viertel-antun Flanhed on .H"ertstlennnetic. 

— « 
Las cr, mærter Du disse Symptomen 

L in de sormittncs, on de Iotandre ng im Malt nl Turm-, tdet Brocken tonnner i Not- 
den, og saa indtrckder .8)oveduine, Oppnncn as Jndvoldrnc nadig vanskrlig Aispnng, 
Smuitek og indvcndig Binden abovedivimnceh for-get new-g ,xsornyrre1je, beiværug 
Aandcdrckt, hypque Snkkr. Moderij og nkampcmrhmmrr. Volbcnndende og en FI- 
1elfe as beha. clig Nydelse san fnn flnd at en hinnenng Fordpjcljc of Reden 

J Levetfyg vmme mar jungen, dec vide i Øjetog llnncn one rt gulltgt Skjcux U- 

forgøjelighed soraarfager organnk Hvaghcd og et itang Haksan-, der stunk-Log endet med 
To en. 

Btng Wilmotss Akt-matt ike Vin. Den vil fikkekt hell-r edte. 
» 

Tit Jorhandling pag Witten Brod-· Apothek. » 

ot. Paul Nebr. Danik Salgsmand spannt-et 

Flvtning! Flytning! 
Tvcrs over forPoithusct, i dct uyBricksZtore, 

IS; 3 0 , 0 0 0 
Virkdi i Vater, licstaakudc i færdigc Werden Stovler og Sko 
samt Mauufakmrvarcr tilbych Min- tilzer kguc rimeligePtifer: 

300 Dame- og Bornckaabcr M 

75 Cents og op til s 20.00. 

s 500 Wiænds Eftcraawdra gtcr 
Its-s 8:3000 Ha yp til» 82()0000 

357 Draus-es Dragter « 

81»()() og ap m 820.W. 
Person«-, sont motiobk Baker tu et Iamlet Bei-b m zum- iaat II Yakdd Meter-I 

nun Gratissäskak11ig. 
Pengene givesttlbage ellet Vaterns bv0tes, naak Tantieme kae et- fornfjedr. De 

» bedsie og demger Femme mqugercss nl at forescie quermt Rom og bliv Ovekdtvlsi 
Hinz-! J sieb: endet Endg« m Jn- o-«Hm(1thl(vetstsredgftka» 

i Dzsxpsi Mit-. 


