
Fra Daumen-h 
-s.!eci-dcic1sck m Li. — 27. April- 

Saketioblnq private Neumo- 
Ik induiedeH ifolge Telegr. til N. B. i 

Okmxgiz under stor Tieltagelfe fra By 

M Tand Taler holdtes af Vestnielc 

»Hm-many Liege Halt-orien, ai Pa- sencs 
Weisen og ai Uorstanderen J. not 

Brauch 
Benaadning. Ved allh. Resolu- 

Mu as Lode d. M. ci« den Husmand 
Niels Nielsen af Fly i Henhold til 

Susasfelovend s 190 af Hpjesteret den 

give f. M. idointc Livsstraf eftergivet 
han« ntod at han henfcettes til Tugthiis- 
mäkjde pqa Liogtid. 

Brugg-riet ,,Langeland« ved 

Rudljsbing ei- ifølge »Fyens Tid.« ved 

i tde Anktion for 8:z,000 Kr. bleven nd- 

1qgk Fyeng Tistontokasse sont ufyldests 
gjort Paiitl)avcr. Det var til Aut- 

tiongeiterretning ourderet til 127,4—tl 
FU-» og hele Anlaget ei- kun 4 Aar gam- 
melt. 

Jldlps. Mandags Altes Kl. 9 nd- 

brsd ifalge Telegrant til R. B. fta Fre- 
dctitgvirrk Jld i Etnäilleværkstedet iAn- 

ter Heegaardg Fabrik. Ten udbredte 

sig hurtig til Snedkeroaerkstedet og Mo- 

dellamret, hvor den fandt tigelig Nak- 

ringz dog lyktedes det ved ihceidig An- 

strckngelse at redde Stpberibygningen og 

de andre tilliggende Bygtiinger. Ved 

Midnat var man Heere over Jlden. 
Udsttllittgscuttcr. For at give 

det siore Publikum Lejlighcd til at gjore 
sig beljcndt nied den Skibstype, sont af 
alle kyndige Folk er fnnden heldigst til 

Haviiskeri fra Linifjokden, der betinger 
Forli-irr med forholdsvis tinge Lyb- 
gaaende, hat« Stibgbygger Andetsen i 

Thisted ifolgc ,,Tl)ist. Amtst.« i Lobet 

af Vinteren bygget en 50 Toninier lang 
Model af en Fiskekuttet«, der skal sendet- 
til lldstillingen i tijobenhanin 

Tantaluskvacck. J Landgliyen 
S. spillede Dilettanter forleden Aften 
,,Soldaterløjer«. Ta Birtcdonnneren 
nndt nnder Foi·estillingen indfandt fig, 
ttaadte ifplge »Zyllp.« »Mescet·cn for 
FlomedieM frem og spurgte, otn Hin 
Bittedonnneren ikkc ansiede, at man 

skulde begynde forfea igjen, elletg havde 
han jo ingen rigtig Fornajelse afdet 
hele. Ta denue Haflighed blev afflaaet, 
fortsattes Kontedieiii, nien fort efter 
traadte den ufortradne Direktor alter 

frem og spurgte Birkedommeten, om 

»Delentanterne« icke maatte begynde 
forsan »For mig gierne«, soarede Lo- 

righedsperfonen og forlod Lokalet stand- 
sonn. 

En uhyrc Brigitte-Eh Ef- 
ter den langvarige Standsning iDamp- 
skibcifarten skulde i Lordags asgaa 4 

Dampskibe (til Limfjordsstationerne) fra 
Kvaschudbroen. J den Anledning var 

der saa tneget Golds, der skulde med, at 

der Lardags Foriniddags holdt en Vogte- 
ralle lige fra Kvæsthugbwen over St. 

Annaplads (l)ei« i :3 Rcekket·) gjennem 
St. Strandstisirde og Bredgade over 

Rangan Nytoro ligc til Ni) Adelgade; 
denne lange Ratte blev ndcrligere ford- 
get af en anden, sont var dannet sta 
,,Betl)elskil)et«. Tet varede jaaledeci 
fleic Tinter, inden hoee entelt Vogn 
naaede fta Kotigens Nytoru til stockst- 
hnobroen. 

En gammel Kavalier-ist Fra 
Vestjylland skrivevv til »Politil"en«: J et 

of Landlcegdetne i file Udslrioningskreds 
hat i digse Tage en —«aa1«ig’.)lt·bejdg- 
mand og Familieforsorger faaet sit Ind- 
kaldelsesjpag til at give Mode ved Tea- 
gonerne Mandel-g for at deltage iEfter- 
nai«oovelset«ne. Manden hat« neinlig siden 

pan var Nekint faret paa Fiske1-i, snart 
l Besterhavet og snart idzinifjorden og 
Kattegattet, og medVilje sagt at und- 

dmsC fig de senete Jndkaldelser, og farst 
U Ci· det lykkedeg Myndigherne at faa 

anat Vedloinmende Sogneraad hat« 
ognrats indgivet Andragende oni, at 

an niaatte stitach for Jndkaldelsen, 
la han«-H Familie ellersJ vil blioe nodsaget 
il at komme under Fattigforfargelse. 
Straubing. »Politiken«s Kor- 

Fipsndent i Kalnndbotg strioer den 2U. 
S- Under et ineget diset Vejr grundsmd- 
k Ratten til igaar en ZUW New-Tons 
UNle Passagerdamper ,,Vale1«ia« 
M Tichgnch Pullen Tatnpc1«en, sotn 
OElM fornd havde forladt Flensborg, 

Vol-den var bygget for et Hamborgcr 
elikaliiss Negning, var paa chjcn til 
BUNTE- l)vorfra den stratg fkulde in- 

·«Ideie:ie1«soifk zart. Tet elegante og 

Wir-et- :Iietning tidszifvarendc udsjniede 
a«T’’«—1":’-t"-lkil) hat« Hul i Bunden, og da 
: U liWUdfwdt tned Laovande og in- 

missmlharindh vildet selv i raligr 

getan dlive vantkeligttfor Zwitter-Baa- 

les iOIUtASilItereg at Bjærgere hcrira 

tolidllj Cl lasthaniperen flot. Ten at- 

M 
MVC Bjærguiuggiuin et· 75,(.«W 

i 
m- hvvtsf en Tredjedel ifolge be- 

uaende Ovetengkomst tilfalder herho- 
nde Viergerr. 
Falftmsntnertet i Horn-. Ef- 

ster hvad ,,Svendb. Aintst.« erfaker, hat 
Eben Paagjældende, der er Uhkinager, 
I forst i den ienere Tid begyndt paa Falst- 
niontneriet og havde endnn ikte faaet 

sdrwet det i noget vidt Omfang, da det 

;opdagedes. Teslpparatci«, hvormed han 
E fabrikerede de fulske Meiner — foruden 
! 25 Leer nd i Berden — var nieget pri- 
mitive, og Momente, der ndelnkkende 
cr tilvistede af Tin, er da ogsaa saa tar- 

velige, at dc kun ved Aftengtid i Han- 
msrke kunde stnsfe Nogen. Prceget er 

saaledes nieget utydeligt, den dphtjede 
Rand mangler neeften fuldstændig, og 
Monterne er stark fedtede at fple paa. 
At Mistanken heulededes paa Uhr-nage- 
ren skyldes den Omstændighed, at et af 
hans Born havde udgivet ftere as de fal- 
ske 25 Orermed kürte Melleini«utn, og 
efter Anholdelsen afgav han hurtig en 

uforbeholden Tilstaaelse. Jalt hat inan 

hidtil saaet fat paa heniinod et halvt hun- 
drede falske 25 Orer og nogle saa Sink- 
kcr falske 10 Orer. 

Dpdsfald. ,,Vejle Amts Avig« 
meddeler ifølgc Telegr. til Ritz. Bur., 
at afstediget Sognepræst for Beile-Kont- 
strnp, Wittrup, Mandags Aften cr dpd, 
79 Aar gl. 

—- Hospitalsforstander, Justitsraad 
Reise i Viborg er isplgc Telegr. til R. 
B· død Fredags Aste-Z. 

— Kotigelig Bejer, Manier og Bra- 

ger iKogc L. E. Ferslev er ifølge Telegi·. 
til R. V. Fredag Morgen afgaaet ved 

Dødcn, 59 Aar gl. 
—- Landstingsmand, Gaardejer S. 

P. Jokgenscn as Hesselballe ci« ifalge 
Telegrani til Ritz. Bin. sm Kolding i 

Mandagg afgnaet ved Døden, tin Aar 

gl. Han led as Asthma. 
— Tct hat« vakt nicgcn Sorg i den 

th. Familie at en af den-J iiærinestc 
Undcrgivnc, Qldfrne paa HI. Maj. 
tiongens Palæ, Frokcn W. Westen 
mann, i Solidags et· afgiiaet vcd Døden 
i en Illder af W Aar. Den gamle Da- 

nie, der t en længere Aarrække sont Did- 

frne havdc von-et knyttct til det kongelige 
Has, var inegct afholdt saavel nf Oder- 
soin Undergivne. 

Mindcsmærket for Grev Re- 
venttow i Frederiksborg, der 

bliver ndfort af Villedhugger Arel Pacht, 
vil blive afslorct den läde August d. A. 

Der hat i Koiniteen vceret nogen Stetti- 

ning for at vcelge den 20de Juni, Da- 

gen for Staunsbaandets Løgning, tnen 

man var hurtigt paa det Reue med, at 

det vilde veere uheldigt at holde Fest i 

Fredetiksborg samme Dag, som de store 
Festligheder skulde vierei Kjøbenhavn, 
og man foretrak derfor den Mindedag i 

Frigørelsens Historie, der scerlig tnytter 
sig til Frederiksbotgz den 15de August 
1788 blev nemlig de sprste 15 Ejendomss 
skøder paa fric Guarde uddelte af Grev 
C. D. F. Neventlow ved en stor Fest paa 
Frederiksdorg Slot. Da Kotniteen for 
Mindesmcrrket hat erfäret, atder flere 
Stedcri Landet bei-or Sumnier til Min- 

desmkrrket, og at Jndsamlinger paa fle- 
1·c Stcdcr endnu ikke er afsluttet, beder 

den henlcde Opnikerksomhcden paa 

Onskeiighedcn i, at disse Belle snarcst 
indgaar til Kassereren, Kjobtnand R. 

Wiboltt, Nakskov, da der cndnu mang- 
ler nogle faa hundredc Kroner i den 

nodvcndige Sum. 

Fra Tivo1i. 

Tet er ikke paa det gamle Tivoli, vort 

Tivoli, som vi kjender saa godt og er san 
stolte af, at vi skal fejre den kommende 
Sommers Aftener. 

Tivdli er gaaet op i Udstillingen, ble- 

vct et Leb af den«-—maaske for meget ble- 

vet et Led af den. 

Unge Damm der til Sommertnorge- 
nens Fristhed fokan Koncertsalen nnd 

Proverne paa Ortestrets ny Numre og 
henryktcs over Symfonierne, og ældre 

Dainer og bitte Smaabsrn need Amtnec 

og Barnepiger, der betragtede det ftore 
Etablissement den Dag saa lang som 
deres egen Ham, de vil nn være helt 
hnsvilde. Som Tivoli fordnm blev for 
dem, naar ved Firetiden Stmnmen 
væltede ind gjennemTcelleapparaterne og 

forstnrrede Frieden, vil det nn vcere den 

» hele Tag. 
Ter vil ncrre Summen og Ltv fra 

Sol ftaar op, til Sol forcængst er gaaet 
» ned. 

»U- 

3 Hur-r forandret ser der ikke allerede 

ind, naar nmn vandrer om derinde paa 
i Terrænct. 

Dct er ligcfoin otn Tiooli er blevet 

»1nindt·e, og dog er nu Gransen Incllcxn 

ldct og der gatnle »Amagerland« ganske 
forsoundet, og Landet draget Ined ind 

under Robert Lsatts Rige. 
1 Men overalt Inoder Ljet ny Bygnin- 
gek Side om Side og hist og her tei- 

set de sig og ktennner det oprinvctige Li- 

Yvoli samtnen til en lille Plet, otntrent 

tun ontfattendc Plane, Bafa1, Konven- 

snl, Theater og hoad derom ligger. 
Der herver- sig den imponekende — 

men hofft grimme "Tudokgflafke. De 

sama Eli-beiden kranker osn oppc paa den 

og fastter Blikplade ved Vlllplade one-n- 

»paa Traum-let 
Qg nd over Anmgkrlandet ltgger Pa- 

«villon oed Papillen og lldsigten standsec 
as Rælter as fpidggavlede Hufe. 

« 

Ser man til den anden Side staat 
man sont saa man nd over en stok BU, 
Knpler og Spir og slanle Taarne reisen- 
sig rnndt tnellein hinanden — og Kon- 

entfalens Knpper er den allemtindste, 
den ter faa lille og fattig nd i For-hold 
til lldstillingsbygningeng vældige Helo- 
lnglex 

s- 

Der er trsvlt derinde paa Terrain-L 
Fregatten St. Geokg ligger under 

Annering, og let gaar Arbejdet fra 
Haandem 

Tovvcerk ag Blokke helles op af Lasten, 
hvor det hat overvintret, og oppc i Ma- 
sterne kravler Spfolk otn og klarer En- 
derne, Ineng Stcengerne styder sig flanl 
tilvejkg og Vant og Stag og Badunet 
stratnmer sig flot og frit. 

Gjennetn Spygatterne staar granlige 
Bandstraaler nd sra Skibet — dct er del 

Laftvand, St. Georg under sit Winter- 
leje hat« fainlet, der pumpes nd. 

Pontonafajlen siger Farocl —- Gad- 

skelov. For ljsn det var den jnst iklc. 

Te sire Leser eller Ssinkfer, hvad de un 

flnldc forestille, er styrtet sonder og 
samtnen ned fra Hippe-nen, hvor dc lau, 
og de smaa hvide Englebmsiy der garnei 
rede Sojlens Top folget en for en eitel-« 
Snart er den hele Snjle dorte. 

Overalt moder man Haandvcrrlc1«e· 
Gartncre, Arkiækter —- og Falk, dcr pae 
en cller anden Maade har tet sit Snit ox 
er slnppct ind paa Tcrmnet. 

Lg dcr er allerede Restauratprer, du 

hat aabnct derinde. Naturligvis knn 

halvt om l)alvt. Men Gjæstcr er de1 
allerede en Tel af i Dagens Lab, sa( 
Asscrrernc er vist slet ilke daarlige. 

(»Pvlitiken«.) 

Korrespondanee ira Aathom 

Frelserens Heer, der nu paa ander 
Maaned optræder i Aalborg, kan tilsy 
neladende glæde sig oed en rig Hast bland 
vor Bys Beboere. Hver Aften, naas 

den beksendte Opfordring lyder til For 
samlingen om at trade frem og blio 

frelst, ser man hele Galleriet storme ot 
mod Platsormen med Anmodning til d 
tre kvindelige Ossicerer, sont leder For 
retningerne, om at blioe optagne i Ha- 
ren. Nagen særlig Glaede over dette o 

vermeldende Resultat as de livlige San 
ge og formanende Ord, marker man dox 
ikte hos Ofsicererne. De gjor toasrt 
itnod deres bedste for paanh at nedman 
de ,,Legioner«, som de saaledes har kald 

frem. ,,Kan ei ikke blive srelst·.«« horei 
man fra Klyngem »Godt, saa komme 
vi igjen imorgen Asten.« Og de holde 
Ord. Sagen er nemligden, at Hærenij 
Sammenkomster her iByen efterhaan 
den har ndoiklet sig til Modested for all 

Byens Lceredrenge og andre nnge Men 

nesker, der her holder et syndigt Spekta 
sel, som til sine Tiber ligesrem stettes 
System, og det er de unge Mennesker 
son: Asten ester Asten asslnlter dere- 

Medvirtning ved Mederne med Annwd 

sningen oni at bline frelste. 
! —Ilsdet1disse Dage osfentliggjoit 
Regnskab for den gamle Sparekasse he 
iByen fees det, at nagtet dette Penge 
institut atbejder med en Kapital as ist« 

Mill. Kr. saa er dct dog ikle lykkedes de 
idet forlobne Aar at tsene et Oversiui 
paa mere end ltj,000 Kr. Grundes 
hertil man lkke soges i den over-dienen 
Hensyn tilSparcrne, men tnrde finde sii 
væsenligste Fortlaring i, at Kassens sit- 
Direktor-er tilsantinen oppebærer en Los 

lns 15,402 Kr. 88 Ore, altsaa langt me 

re, end hele Aarets Quersknd andragter 
Kassen virker nemlig nnder det over-lern- 
de, men for flere as Landetg keldre Spn 

zrekasser gjreldende Priiicip, at Vestyrel 
sen snpplerer sig selv samt ioviigt itk 
staar nogen til Negnskab for sine Hand 

linger, og dette har assnt sit Prceg i ei 

Bestennnelse oin at Bestnrelseng Loi 
stal ver-te is pCl. af biet Lielob, son 
Reservefonds-en ved Aarets lldgctng an 

dringt-tu Ta Reservefonden selofolgclix 
feri ftadig Stigm, tnn det nltina met 

Tidcn blive en ret indbtinqknde Nilus-. 
«gcsd««1-it« at vceie Titel: at i TMk um« 

meekagse. 
— Furtrar li)kkedesj det endeliz ert ti,:s 

Tatnuer at re-etablereSejladsen panLikn 
ijorden, nicdeng det sorenede Tamstibg 
selskal), der har en uf sine niest indbrin 
gende Ritter paa voerord, fremdeleå af 
ventede en Qphcevelse as Jghindringern 
uden at gjore videre sor at besejre dem 

«Selskobet har ved denne nforsvarlig 
»Par-sivitet skabt en betydeligt Uvilje mo1 

sig her i Byen. Ten staffede sig bland 
,:ai det Luft i krastige Hurraraab til det 

jsremmede Kapter, da han lagte til ve1 

lDampsiibsbroen, medens den sra d( 

nlkige Haoneätbeiderec Side gav sigs 
Uonng i en livlig Pibekoneert, html 
Gang det Formedeö Ekspedim her i! 

IByen ignak uisie sig pnn Ononepkadsetr. 

! 
ndenamgen s Kiiveuhavm ; 
— Carl Lands Blikvakefnbrik Inpderl 

bl. n. med begge Etablisetnentcts Fabri- 
ker (iMalm-) en mindsten-eh ndfsrt i 
Blit. Gjennetn Vindueme fees Arbei- 
derne i fnld Aktionen 

— J Garverindsiillingen vil knn Nek- 
ge og Dannmek give Msde; der blioer 
ndstillet Redskaber og Puder i garvet 
Tilstand. 

—- Hygiejneudsiillingen faar til sin 
Naadighed 5 paraleltlpbende Holler-, If 
heilte den midterste er den stsrste. J 
Hallen lengst ned mod Landbrngoasde- 
lingen ndstilles Kjvkkensagek, VII-ne- 
insbler, Jsfkabe, Kotnfnrer, Kessels-v- 
ne, Gryder oft-. J den nctste udstilleg 
Tritotage, Ventilationsovne, Sygevsgs 
ne og Sygesengr. Midterhallen apia- 
ges fnldstændig of Kjelsenhnvnc Kom- 
mnnen Udsiilling og af Kapt. Necks Ven- 
tilationgmpparater. 

Den neeste Sidehal optages vcesentlig 
af den svenskc Udstilling, samt af det 

daner Militcr1«:La-gekorps’ Udstilling, 
der sont Pladø pau en sterng Tribnne. 

Cndelig den sidste Sidehnl er bestetnt 
til Stolcndstillingcr og kirurgiskeJnstrn- 
n1ente1·. Her vil iovrigt ogsaa Rosen- 
borg«Mine1-aloandefaa Plads ved Si- 
den af lignendc Produkter fra Ssdrings 
Fabrik 

—- Te franske UdstiUinchgjensinnde 
er nu bcgyndc at ankomme. Udpaknim 
gen vil i den ncrnncstc Frennid blive 
paabegyndt. 

—— Ten suenske Udskillcr, der er forst 
fækdigi Sidebygningernc til Hovedhals 

1 len, er en Blanksvcrrtefnbrikant. Hang 
stilling er pyramidalis. 

— J Mnskinhnllen hat« d’.Hrr. Brandt 
de Co. opstiuec en Mangdc Tri- og Vi- 
ckyk1e1«; der kommec sikkert flcre often 

— Puegemnskinen for Udstillingss 
medaljer er ankonnnet, men ikke opftil- 
let. 

— Sanktlige Reprcrsentamcr for de 
: udenlandske Afdelinger er enten nn an- 

.- kenan ellerde ankommei de non-nieste 
Dage. Der har hidtil seet noget tomt 

ud iden for leandet bestemtc Umstän- 
dnftrielle Afdeling; one sas Dage vil 
Opsiillingsarbejdet være i fuld Gang. 

(Motgenbl.) 

En lang Reife for et Brev. 

En Koiivolut, fein blev givet en Ne- 
psrter i Los Angeleg, Califernia, den 

; lode Marts d. A» eri en nieget tydelig 
Haandsktift adregseret til en Däme i 

s San Beriiai·dino, Cal., og modtoges 
«. paa Postkontorct i Los Angeles den öte 

; December 1887 Kl. 0 oin Morgenen. 
, 

Breoet begyndte strals cfiei at reife og 
blcv ved denncd indtil den lude Maits 
1888, da det iiaaede sit Besie-iiinelfes- 

«lfced. Til Trods for den tydelige A- 

Hdresfe til Sau Bernardino blev det feist 
ifendt til New glori, hvor Stemplet vi- 

LI ser, at dct ankom den lgtc December. 
New Vortei- Postinanden sendte del til 

Ta1·ilio, Italien. Lamm-Monden send- 
»l.te del til Alciaiidria, Llligypteik Den 
; cegyptifke Minnie, dei· fik sat paa det, 
« beholdt det i nogen Tid og sendte det 

saa til Pisa. Hei-, i Slyggen of det 

»Hm-c Tut-in udyvilede dct sig atter ad- 

sskillige Tage, indtil Postmesteren feudte 
det til Modeno i Spanien. Den span- 
fke Postineftcr yndedc iiigeii halve For- 
holdsrcgler og seiidte det til Eaiiada. 
Canada sendte det til New York. New 

L»York sendte det til ,,de dpde Breves« 

Hlontor i Washington, yvor en Einheit-z- 
"!mand omsider gjoisde sig den Ulejlighed 
Isat læse Arn-essen og strioe »Cal.«, med 

:««todt Blæk efter det oprindelige ,,(Lal.«, 
Jsom ftod meget tydeligi paa Brei-et, og 

saa gik det omsidcr de til-Du Mile tilbage 
s . til San Bei«imrdiiio. 
«· 

Et ligneiidc Elsenpel har Nedilrive- 
ten ai dette engmig erforet i Daiiiiiark. 
El Brcv scadtesz i Mii-) til eii Steinbi- 

v«imv, soni dengang opholot sig paa en af 
ide kaataldte ionisle Ler ved Grasen- 
lmidg LZei«1t"uft. Hiedets Navn var 

lfephalonim Ten intelligente Postskri- 
ver i Wohl-nimmt kjendte forcnodentlig 
iike dctte Ltiaon ng sendte det til Cali- 
ioi«iiia. Her nai- inan bedre bekjendt 

s« nicdfsjeografieiy og det iiaaede omsider 
:Etsepl)alonia, da Oel-kommende var af- 
erejsi. Tet sendtes eiter ham til Algier 
ksislfrikch nien tom for sent. Sva von- 

7sdrede det til Venedig og sorskjellige tyd- 
Ylske Badcsiæder, og naaede endelig Ad- 

reglateni ijbenhaon mere end et halvt 
: Aar efter Affendelfen. 
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Ei Middel mod haarde Tiber 

n umrgtclm Inst at mdmus mummgks Okmmrlm I du Tom man Uebu- og brugetu Det ; 

»- zuckldn c Sustdrlcdhcd Jammer m cnbvcd Llakm lcgcsm den Mmle Klasdcdmgt til de 
mcn plain-. minnen Inmi- ktke : at Umn- vcd at Hohe daamgcic im rnd man for er vau 

til« mcu tat hohe den sammt Kommst m IN Nr 

mindre Pcngc end for. 
Tem- ladcr im gjmnemfste i V11«kclighcdkn for alle og entwer, saavel nge iom Fett 

Imks,1usd at kisbc Var-e hoc 

G. A. WlEI 
den populasie Osm- m 

Dct størstc Tøivarcs 
s Etablisfcmcnt 

l 

Grand Island, Nebr. 

Hans llduam m Vom- ct des mum- og onnatm Manmaktur oghvichaker, 
msidimykdc dumm« Den-c og same tskommngogicnstandr, »Komm og Ooucdbedscssiing, 
Nimm-must num alt mulmt wm mu- Nmm as imvam, 

Juno Bau-r mblmbcöi fu«-re Pan-tin meng billigt, og ndhqued san mmrt under ac- 

mmvchgc Prim. at riet Gelob, vom solt spat-er paa et »Juki«-w pcm noglc Doktor-g i dcmte 

vPunk, mcns csnd dasttms spirncn paa ingri, iclv om drt er godk ct lmlvt l)1snd1cdc:!.sktl, man 

bot ml Nmnd Eiland 

Høfligc o opmærkfonunc dauittalcndc Sal sumnd 

nmbmgcr smc !«aikdöntcritd msd Toten, og enlwcr Lpnmsrhomhcd vtl blwc masntct det Ere- 

dc Publikum, vom kommt-I im at 1111derspk1c1«agcrcl cllcr Uebr. 

CHAS. A. WIEBB. 

North Platte Lumber Co. 
Howard City, Nebr. 

—- handler mecl —- 

alle Slags Tom-ver og Byggemnteriala 
God Kvaljtct og lavc Ptifcr. 

Vj scklger til St. Paul Priser 

J- sk. cuttety 
Manns-en 

J. P. Noehrn, 
v« -(T1c1- as --««. —— 

DAMAer Eis-E EIN-Weh 
holder rt nlnnndcltgt Lagu as Mcdmnw Totletgtrnitandc,I.lkaltng,1«øgeroq Stimka 
tcualc m. m. 

—- Smwcl Argus :«l:11»1b11111x1e1-IonkWcit!nxe-:Ikcsu«ptk1«udsmrsxsnomgug,———— 
Oonmrd Nin, .Wb1".-——--————— -—————— ————- —-—— Loftlmg : Modus 

Rasmus Hannibal, 
Cuunty Judge und Notary Public. 

—:«- ? 

Ajiaucr rctglige Tommcnter og bciøtgcr 
tut-wish Fortenungu«. 

W- 

Jndtasscrcr Penge Fort-ringen 
—Q-- 

Blasier Asinrance paa lsjextdom mod 

Nrand,1«ynilv, og Lttancr i godc og soltde 
Kompamer paa gunftigc Bilkactu 

W— 

Villige Pengelaan I smtmc sfaiics hurtigt 
og besinnt. 

St. Paul, Nebr. 

W 

City Mcat Market. 

blssming kpntlall E ( 0, Biere 
nun W N nf d« bkdstc »Er-de meaturer 
soll)and1cs3.".«.1:Zlugszthogsalkctsijsd 
stndtgt pcm « aqu 

§ Frier csters oq Bildt i detö 

Sirt-m 

Nirmæ Ilagtcg paa ."-uixll(11z« 
Frist Fift hver Freve- 

nonmnt bemlcs for Puder oq Talg. 

j Kleinin send-tu « Co» 

st. Paul, - - Nebr. 
W 

HDR. owENs KROPS BATTERL 
Ry Am- sor In dummen I 

Rom-end eqen 
« dedicin for I inaud og vanch 

Text-: Kisva Bann-i vq von- Arvamtesk vil 
Mart-: m: us antun- Engbimmsc sum-k- ssx.wctve: 
Rhea-umsome- dovedmrkd Fall-wem am- 

» f- Nmmmvommr. Ungern-tun almindelis 
4 o net-vo- 21mgned, mbi Mai-Ohnm, un c 
» ef« wad- 2vaankp, Frei-umwunon Var 

» 
s. - kpkktc ..; use-» zogdksmnns I besinn- ou Uria- 
-11- omanekne due Mund uq Not-Ida T» nat Ikte 

-«1- sus ums nnd ureqelmassssa Monumente-. 
T lausruqivathep csg divnwsxssqdcmme vkd at inv- 

Ulckc !.l"(«l«Vc"eNk. 

i 

»
 

Ikuc stetem-Camonier Lin-dem bis-v va- 
— 

.« Ä 
muer Nu 16 August ims? oq « Drum-Mensc- 

»: , anni. Ztrsmmcn c: ins-du suxd nisunrtas Bek- 
N kenn N tat-. but-r verwi, zuckt mild räu- fiskk 

s» acwcsis »Um-n Enden Euch-»Und set Mkendö 
HXN Ewctnsd imm- ( dnette Risrisuidcslns kncd Butte- 

.. » ein« inne-Butsu er ianlmso anlsrugtc. at Ilekx 
« VI sei-steten vcd Omr as rote Apparate-Tau dlkve lebet til 

main-nonan Tel as Leg-sum isller Uner Lade-r hat sit 
Säbe. Tem- ck den flvsie m fis-m Rom-bring tmqu 

J- sncms met-ji Online-nenne Anbrchcic xjaa Lege-net for Kur of 

JYZE qdomkmn Leg-II at dort-take Zuwemonck Lan Beltetvenvnesss 
Mk mitten vor Rin- af erworme N 

M- 

86 oo J- -« Yx Akte-e et et Banns-Bette indrboldente 10 qalvanisse Teller 
· - F-« ÅVX ns tu Hmvcst 

M « 

Iris MI- 

Emrtc. Hm Ro. 4 Inn-Kraft Gar-nebelt- 
Is viere. XX hat Ia satte-in os Tyve sagst-nun sellee scwa dek- 

EMYe o en v- etr og uesaeiv strom, permanent-eh km 
delikt er Me en Kisde,sz.1decanmati, voltankt Be te ellet weisen-« cnen et Vettern com tin böses. set 
kuteeet alle So domkne jom er helukedelkge ved Memmteh Ten elelmssk Stil-n san pro-ei as IM- 
Iisshelse fsken den anvnnges pas Lege-net oa bestes tun Im see ils fes Inner- om ftgaet oqsatqiuens 

stät-e en Streut for et Inn-. Der et let, fu«-elf Axt-ehre end alle andre. 

bsosklupzoj »vor stock kunnte-ehe Bau-f let. der givek sulvstændi Undeaetni oII Meintest-. 
L Betten simple Anbnngel e for Kur ei Sysdomme Imt III-to er, Indes W III VIII ILICTIIC IIUI AII ÄIILIAICI ch III UIII . DICIIO I 

.- 


