
siechend-Konsums 
i Stockholm. 

Hoiiedsknd telegmfcrcsz 
llnge Mundin krisielige 

nchs idng IIn ellevtc Bei 

..»»-««i».;. Ichinc By. D a man Kl 

Im HERon holdteg en fort 

Tunnmif fia Bellin, sin 

L »Hu da Konfcienfen for 4 

: Hund« der En LIelkoInfttale 

»s» Lskskoppcn iLsisby Stift og 
..: i.:·..::j-.Ini:-Iale af Baron llggla. 
««««« 

«-»«.»1;«;Ic:» lTIIIbedHnIIeIId, og en 

urs« III-wie holdtccs vcd hinl- 
It In sioI Nydin sm llpfalu predi- 

v JOHN-J 
» II will 
Il llui 

.I("’ lLsk 

«. YHI ZilIccl valgteg til Pi«crsident, 
wenn L: illianIsI im London, Grcv 

szqsi fia Ltcllin og Lucien Win- 

z« WI- ;W blcv Vicepmsidente1. 
nun-nun ZlIncIikIIIIere ndnævntes til 

:I«IIInchlI-miner: Robert Ork fka 
;.;.I»»,;»;;.»I, Thomas K. VII-er fm Nein 

1-.logllI)l-eit MI- LaniIey, do. Ori- 

Hm i »Imetningskokniteen og de to 

» Amme i Resolution-Dis og Fuch- 
gxizloInInitreih hvor CIee blev For- 

;» zlcnpport, soIn viset, hvad der er 

It idcl sidste Aar, fsceInlagdes af 
kchIH-Koinittecn. Foreningerne her 
setbetndcligt i Tyskland, Schwein, 
u-.IIII1, Norge og SveI·ige, og isckr 
annrikanfke Vennerss Veftmbelser 

;- Flrlsejdet ogsaa god Freingang i 

III-« og i lIele Frankrig. Der er nu 

W zoreninger — en Tilvcekt af nat- 

« WII siden forrige Jndbe1·etning. 
loIt lldsigt over Arbejdet i Amerika 

ddclteiz of C. Morse fra New York; 
Idicn ni Sclsknbets Ejendoin havde 

1 Hkk im 8:I,III)II,00II i IRS-l til 

»·»s(«-»,III«·I i 1H88. Allfullct as Sc- 
anIsr var sowget fI«I1tImpt 400 til 

kund sw. Van der Beten fra Paris 
lIIftc onI Arbejdet i Frankl«ig, Hind 
iIuIli im London oin Arbejdet i Stor- 
mInniIsn og Phidng fra Berlin oplyste 
n, livad der var gjort i Tyskland. 
Klotten 5 indtoges Middag, og Klot- 
IIniantledeg niIIn til Gudsztjenestei 
la neliolInens KiIkI Tor er 400 Tele- 
:eI,lIvoIIIf Halvpaucn tilhorer dcn 

gelsltalcndc Mcnnefkchcdx W er fra 
innile 

CII Historie om en Ring 

J en of leobIsnhnvns Smaagader bor 

Var gainle zlligtefolk A. og Husmk 
IlIIII kjendt bedre Tage for, Inen iden 

dfle Tiber dct gaaet en Tel tilbage for 
em, og det salder dem nIIdeI«tideII von- 

eligt at lijIrrge det foI-npdne.til Livcts 
vliold 
san var det en Dag forleden, at Ma- 

ain A. tog cn gannnel Ring frein Ined 
II Steni og bad sin Naboerske, Madam 
., oIn at panfætte den for hende. Hnn 

ovde soin nng Pige faaet Ringen af en 

einand, med hvcm hIIn var forlovet. 
enm havde Skjæbenen fort dein bort 

fra hinanden, og hnn bleo en andens 
Brud; nien Ringen beholdt hun fein ei 
Minde otn sin ftrfie Kikerlighed. hun 
havde aldisig villet stille sig ved den, 
mente heller ikke, at den var synderligt 
vard; men nn, da Reden bankede paa 
Daten, inaatte hnn lade den oandre den 
tunge Gang til Laanekontoret. 

Madam C. gik til en Pantelaanet 
med Ringen og fpnrgte, hvor meget hun 
knndc san paa den. Pantelaaneren be- 
tragtede Ringen opniaeksom og sagde, at 

hnn knnde faa atken Kronen Madam 
C. undredes over at Pantelaaneken dil- 
dc laane hende saa Inange Penge paa 
den gamle Ring, og det gik op for heu- 
de« at den vist maatte drei-e temmelig 
værdisnld Hnn vilde dog forhake sig 
nannei«e, for hnn to imad de atten Kro- 
ner. 

Madam C. gik dereitee til en Guld- 
snied, og Gnldsmeden fagde, at det 
var en meget kostbar Ring; i hans 
Butik vilde en saadan Ring koste 500 
Kronen 

Nu vidste Madam C., hoad hnn vilde 
gjtre, hun gik tilbage til Madam A. og 
fortalte, a: hun knnde sælge Ringen for 
15 Kroner, og maafke kunde hun faa 18 
Kroner for den. Om Madam A. ikke 
syntes det var en god Betaling? Jo, 
Madam A· syntes det var en rigtig pam 
Betaling, hnn havde aldrig ventet sig saa 
Ineget forNingen. Hnn vitde nok saelge 

iden for 18 Kronen 
Derefter gik Madam C. med Ringen 

til Assistentshuset, hvor hnn laante 65 
Kronek paa den. Tsctaf gao hun Ma- 
dam A. de 18Kroner, Nesten beholdt 
hun selv. Senere er der bndt hende 
100 Kr. for Msistentshussedle11. 

Men oed et Tilfcelde fis Madam A. 

iSannnenhcrngcn at vide, og nn ei- Sa- 
igen anmeldt for Politiet. Tiden faar 

!vise, hvad der kommer ud af den. 

7 » prskkkhkiwxsss 
B o g b in d e r i 

i Grand Island Nehr., 

ndfører ethnert StagsJ Vogbindcmrbej- 
de, indbefaitende Forfærdigclsen af 
Komm-Bogen 

Beftillinger inodtages paa dette Blads 
Kontor i Tannebrog. 

D» F. N.Horel 
og F. G. Test- 

((k.«ftekfølgeretil Tr. Fu N. -Horel,) 

Læge og Kirnrger. 
Særlig Opmckrksomhed skjcenkes Kont- 

de- og Bat-nesygdomme. 
Eh Altid paa Kontoret Lordag 
Kontor: over First National Bank, 

St. Paul, Nein-. 
Ä 

AMEJZJMAJUAJE 
l LI B R U Klts In C IUXS U. Agu. Ihllmlesthh 

A. Jukgons, West-ern POSS. Axt-oh 
I-« L- wsslk stkwt I himm- Illinois-. 

Staudinaver i Central-Nebraska kun- 
de eklwlbc Oplysning om Billetprifek 
m. m. hos A. Carus-M Foroalkek as 
Bankgaardeu i Dsmtcctcxh Nest-. 
sont er Liniensz befuldumgtigede Agent. 
Hatt befoarer enhvcr Forespørgsel med 
omxmamdc Post. 

Amerika-! Linien tilbydct den umset- 
ligste Passagen Befmdring 

-«—-— m m 
Danmark, Rot-se og Ida-ig- 

Nordtydfkc Lloyd 
Tenno Linie-Z bewmtc Skibe lobe di- 

rekte mellem 

Bczzzzkyeoyc og Byewe», 
og befotdrer Passagetcr til von-ordent- 
lige laue Prifer fra 
Kjøbenhavn , Gsteborg, Kri- 

stiania, Malmp o. s. v. 

Tit St. Paul, Rot-. tun 047375 
Tit cum-Ia, » ktm 44.30 
Titytam « kmt 44.50 

«silckeishe(l 02 Bekvennneljglwl« 
er Kompagniets Valgsprog. 

:I-’ordtydfke Lloyds Stibe hat i et Ttdsrum 
as 30 Aar fort mcrc end 

-— l ,750,000 Paifageket —- 

tkngt og sikkert over Armuth-harrt- 
:Ita-kmcre Underreming Itedveles af: 

J. Wut Escheuhutw Gcn’l Agent 
Chtcago, Jll. 

Dansk-N0rsk 

H o gfmmlet 
J. T. Nclling ä- Eo» 

JW Milwaukee Aventin-, 
Chiroka Exil-, 

aubcfatcr sit bctydelige Lager as 
hauste- norfte og fvcnfke 
Bvqer iallc Literatur-us Greue. 

-Kaialog sent-es frit pca For- 
lanqende. Dei siprste uvvalg 
Amerika as Bogen-, pasfeudo for 
Bibliotheker oq Las-spre- 
dringet-. 

J Panier hol Rat-et 

»J. T. Nelling G Co» 
WI- Milmaukce Ave» Chicago, Jll. 

F. I. FromMD. 
Dunst Læge og Chirurg- 

l)mmebr02, — Nebraska. 

Æ 

usskipmupwxfks 
og 

Bin-stern- derein. 
Et Blil paa 

Profetienss Ord og Kiste-is Historie. 
As 

P. C. Trandbeeg. 
Pris: H Cents (4-’i Stdn-) Faaess i 

»Skmtdinavens« Boghandel, lM —— 

« 187 N. Pcoria Str. Chicngo, Jll. 

— Rasmus Hannibal, 
Oounty Jtuigo and Notnry Public 

--..— 

Llijuttcr tctislige Tolummtcr og bringet 
smidiste Foncnriugetu 

s-«Q-.- 

Jndlussmk Bei-ge Fort-ringen 
—.- 

Slaijer Ilsiukance paa Use-idem mol- 
Bra11d,rytuld, og Lklaneri godc og solidc 
Komponist paa gtmslige Bill-tat 

M- 

Billige Pcngclaan i statme slafjes hurtigt 
og beftemt. 

St. Paul, Nebr. 

Hi- lecologiil Studium. »I- 
—.,»;,».... 

Norfle og hauste unge Mand, fom fo- 
le sig drevne af Guds Aand til at virle 
i det af Herren anokdnede Prieste- og 
Predile-Eiiibede, luune modtage den 
fornjdne lldannelfe i et ttesaarigt Kur- 
sus ved ,,Chicago Theological Semina- 
ry« (2 Tim. 2,2.) 

Sande-nur« som maatte vare tmngem 
de, tunnc faa en linderstottclse, der can 
naa op til s120,00 omAaret. 

P. C. Trandberg, 
cvattgelisk-ltitl)ersk Pastok. 

liuder mit Bei-g imit Fædreland i 
Sommer vil nærmere Oplysning erhol- 
des ved i Tide at henvende sig til 

Pastor F. E. Einrich, 
08 N. Ade Str., Chicago, Jll- 

Mist Adresse i Fadrelandel indiil Iste 
August cr: 

Nottiersgade, Nin II, lfte Sal, 
ijbeuhuvn, Demnan 

Europe. 

Land for Salg 
—- i den-— 

Danfke Koloni 

Lake Bent0n, Minn. 
En Dei Præikie vg opdyi«lede Frirmh 

beliggende fra 2 til 7 Milc fm Byen 
Lake Benton, haves forSalg paa billige 
Betingelfer og billige Priser, — fra 6 

til s Dollars Ali-en. 

Der gives fri Reife til euhver Kjobekz 
natmere Oplysninger ved at stkive til 

Fredekik Jorgcnsen, 
Lake Venton, B. txt-, 

Lincoln Co. Minn. 

ATHMEL 
TM Blmsks km U. P. vg· B. E M. Dopntmz 

607, 609, 611 south 10. st99t. 
Desltis lilinnh Skmnlinxnsms nsllnslcjtsntlto isg wirtsnutnisnsclcs stunk- Ihm-Lin 

llunsl i Amt-Mut tin-)clvrmikismnnsnslis l«:msl.-mmsml tsf ltyggtslixzt lljtsm 
km· sum til VII-» km« Kost og tmjxis Inn Ihn-. 

Hans "l’hosl«(.:ml.nl, :ZssjszstJshfssssss- Unmlm New-. 
U Eins-to Mme Hotel i Otaaluk Ju- liur sYecimälu Es 

IOD lüsknsnnnp iglwdcsr kut· anjlimn »Es 

saloon G Billarti. 

Ictclson 81 Jacobsmx 
Forhandlctc af de bckicndtc 

Nackt-vi- otx Womis" Hmstemaskjner on sslvlijkleke. 

Nystmh N ein-. l)u,nnevit·ke, N Ol)t«. 
Vi har stort Oplag af bedste Tmine paa bcgge ooemmvntc Sieben Gibt-i- 

dere holder vi Staatsinstitut, Moor-, o. s. v· as gobt og auckkjcudt Fabrikat- 

Potetwn ök- Jaoobsons 

North Platte Lumber Co. 
Howard City, Nebr. 

—- lmntllok mod —- 

alle slsgs Tpmmek og lzyggomsterjula 
God Kvalitct ou lavc Prifer. 

Vi sah-er til st. Paul Priser 
J, I. Saite-. 

Mann-on 

B y e n El b »a s 
storstc og fuldstændigftc chnkmmsForrctning cjcg og dtivciz as 

T’hrr. Brod rcne Millcr. I dcmus sioraktcdc Udftilling af 
Januar-r sindeg enhvcr Gjenstand heuhorende under dcnne Manche. 

Ærcdc Tanskercs Epgning nasses-. 
Millcr Bros. 

.-A. — ,.-.--.»... —.,--»-- ,—.—.——.-..-.-—-—.- 

DR. OWEN’8 KROPS BATTERL 
Nu Kur for III sammt s 
Nonnen- eym est-in sm- 0 Pianv ca Kyinveo 

Dem Krovs Hutte-I og von- Ammmtu vsl 
blandt mann- ondtc Skmdomme tun-n- hiluusdcz 
Nimmt-i Osm, donors-art, Falsm c. our 
Mutes-Invention Mussmetier. alm Ist-illa 

Man-two Ivaqhklh am Maul-dann un c 

mid· spann-h Sturmeswutka Var 
!- eskele ou andus Zimdonnne s Asiönis o» Urm- 

LV arg-mem- uod Mund ou Nimm-. Dust lpar Mc 

» fin Umk- mod angehn-O I sum-natio-, 
s hilf-u Ums-heb ou Munde vgdomnte ved at lup- 
j ulm stets-straft 
F-» Teile tlekltoiqaspaumi Bis-dem bis-v va- 

kenn-m den III-Inst III-U oa ovmmssn alle 
s1) aus«-. Sirt-rinnen er nur«-I- sislv Romrolaf Mk- 

» P keren og Inn blivk vendiz muri mlsd euer Its-sc 
X at Mii- emvrkt Lade-. Umsonst-riet sur Meist 

s Sonst-ed staat-s direkte Fort-Indem mkv Unite- 
tlei· time Brich-r » faul-des anmaßt-; at Eies- 

Iticiulm vrp Ilelp at vorr Apparates-san ltve todt-i til 
lwtltkniomlpkln el af Ums-net ellkt vor cndct hat sit 

j·:« Säbe. Tem- ck den III- oa flu- e i erbevrtng Wet- 
« -·!z·—fikide mer« Elektnmkmsi Inbrunst-lic- vaa esmm for sur a 

Iris -·7—,1? : andnmmkc Veso at bomaqe Suspenwriet san Bettetbcnmteis 
F- » »N: hsslc Familien for itur us Svgdomusk. .-1 

es oo jk 
— 

« 

delikt er et Vetters-Helle tcsdebnldrude 10 galt-anika time 
« 

- as l» Omvm Starr-. Von sto. 4 Inn-Inst Ost-miten- 
oq hour-. px gar I- datukin og vae qulvsnme cis-e of Wen-even 

Z starke o e-« v- Isv og ins-U- Stksm, der tout-ums- cwts 
selm ek me en mer«-. Metankmsv, wume m te euer uvk Von-, nie-c » Bann-L fest Ists hins. Det 
taten-r alle So domme iom ck heute-elli- vkd Eli-immer Ien elesmsse Sust- caa pro-es Of dres- 
Iosuhelit streng den qnbkmgks vaa Leqemkt oq bestes Inc- ira In M Ist Timek ota tssnel oq Sammet-I 
» give en Smm for et tar. Dei » m, Ist-m oq dem end alle andre. 

Ost-l Follsu0zoslc » vor state illustrkrese Vamphlet, d» qwrt fuldfmudtg llndmeminq om Neunstun- 
« « « Betten ltmvle Aal-nnqu for sur us quvsmnse samt Te tmotnm Jenseit Il. 

sitt cui-u Ich-oftm- stU Aue Art-unsc- co.. tm Fut- t» Ohio-Im I-« 
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torde Mether ogfaa. Men nu kam han aldrig met-e til Uleilighcd, thi naar 

·«S("kke hat-de Tid eller Lyst til at tale med ham, sit han ct Bind af Riises Archiv 
k Ich i. Jeg besad II Bind af dette lærerige Bari-, sont jeg engang hat-de 

kjsbt paa en Auktikin, og da Morbro’er ftadigt holdt sig til denne Læsuing, maa 

IWH geografiste og historiske Kundstaber være bleone forpgede i et ikke ringe Om- 
fallg ved disse Bespg. 

Ell Maaned gik heu, i hviltcn vor Atheskabs Himmel straalede i ufordunk- 
let Glatth Da kam den forstc lille Sky paa den: den opsted fm den store Hug- 
hsldningsbog, hvilken jeg strakss efter Bryllupet havde overgioet min Huitru 
med Anmodning om, at hun i den vilde for-e det allernsjagtigste Regnskab over Hu- 
skks Jndtægter og Udgifter. 

Nu sad vi hcnad Solnedgang ved Binduet med den store Bog foran os og 
Wurde og regncde, men Alt, hvad vireguede, hjalp itke Noget, thi det var og 
blev en chndsgjerning, at der i den forløbne Maaned var udgivet 12 Kr. og W 

ue muc, end der burde viere udgivet. Hvorledes dette var gaaet til, var osz 

aldeles uforklarligt. 
Zont den allerførste okonomiskeGrundfcetning havde jeg indskjærpet min Huftru, 

at man omhyggeligt opstrioe alle Udgifter, vg selv fulgtc jeg denne Regel paa det 

Strengeste. Forat være vis i tnin Sag forte jeg altid en lille Lommebog med 

mig- hvori jeg Ijeblikkeligt optegnede Alt, hvad jcg gao ud, for siden at ooetsfere 
det i Hoocdbogen. Kom en Fattig ved Doren og sit en Skilling, blev det sitaks 

Fptesnet i Notisdogen og derfra fort over i Hovedbogen. Trods alle digse zor- 
"9kigl.1kd-3regler havde der alligevel indfundet sig en llndet·balauce, som nok kunde 
vaktc aluotsfulde Betragtninger hos en Fasniliefader. 

»Mcn tank dig out, sode Basilisk, kan du flet ikke lmske Noget, sont ikkc er 

blevcn opskrevct ·.«' 

Basilisken tkrnktc og tcenkte, men knnde ikke finde Nöget. Ztundom troede 

lzmn M have fuudct Et cller Andet, men ved at soge eftcr fandt vi ftedsc, at del 

M Opført i Regnstabsbogen. 
»Ist et sie-tit, meget fleiut,« fagde jeg. »Es-set vilde bog altid bekolige mig, 

om ri kundi- sindc Nogct, sont ikte var blevct opiort —- stM Mka ITJ deJ ANTO- 
E W. Un tan jer ikke begribe den.« 

Vi vare bcgge meget nedflagnr. 
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deti havde hun visinok Ret, men denLkonomi tiltalte inig dog illa Ved sag 
danne Lejligheder trostcde jeg Estrid med, at hois hun ikle vor fornpjct nied Ane, 
kundc vi jo opfige hende chnesten til Miklelsdag, og denn-d slogc vi os til Tun H, 
skjondt vi bsggc To vidste, at dettc iktc vilde fle, eitel-sont Jngcii af osJ liavde 
Mod til at vouc et saa afgjorende Stiin von-for Anc. 

Co- 

Vi levede i den forste Tid af vort Ægtescab meget stille Milen ndelnkkende 

henviste til og felv, og del vake vi Ineget tilfredse med. 

J Juin og Juli Mauned ervdet kjobenhavnske Selfkabciiiii i en Opløsninge3- 
tilstand, tnan er optaget cif Neiseplasier, og hvein der ikke allen-de er tagen bott, 
tankcr dog stinkt dcrpaa. Mine Venner, unge Knnfinere og Studeiende, havde 
for det Meste taget Fell-ten til Bogeflovene, Præstegaardene og de jydste Heder; 
de Fau, soin endun vare tilbage, inente fogtens, at jeg havde nok i den agtefkip 
belige Lyksalighed og itke folte sittlig Trang til bete-J Selskab —- oprigtig teilt, 
havde de ganste Net deri, hvonnegcn Pris jeg end ellets satte pas del-es Nerve- 

i·else. Tet blev da knn den Inn-nieste Familie, sont bespgte ps, og som vi astagde 
05jcnbespg. Estisidz Moder og Sustre lom jævnligt til os, mest dog oin For-mid- 
dagen, naar jeg var i Zor.«etningei«; Soigerfader tom ftundom om Aftenen og fis 
sig cn asthctist Tigknisg incd inig, Ogsaa Corpug Juris benyttede gierne Lejlig- 
heden til at komme nied nogle reformatoriske Fokslag til at omflytte vott Bohave 
ellcr foretnge andre Mai-ringen Dis-se fandt dog ikie aliid fortjent Paaskjsnneh 
sc; jeg brimgtcde nemlig Corpus Juris’s Jndblanding i vore huslige Affoerer 
nicd cn vis Stinfyge, eftersocn jeg stadigt frygtede, at han stulde fornye sine tid- 

ligere For-dringet paa at have Noget at sige over mig, hoc-d jeg paa ingen Munde 
kande tillade. Sljsudt ieg oftere inaatte erkjeude, at han havde Net i sine Be- 
mærlninger, modsatte jeg mig dog paa dct Jukigste, sei-at ikke inin Hast-in 
stulde tro, at jeg i mindste Munde stod under hans Kominando. Forli naur dei- 
var gaaet en fjorlen Doch Tib, ogjeg knnde antage, at Estrid havoe glesnc dei, 
sprsi da iværqutte jeg Foi«bedi«ing·en sg lod, sont oin jeg hat-de unt-fanget Ideen i 

mit eget vise Hat-ein 
Mere Glæde havde Col-pag Juris af sine politistc Z-oi«edmg, foxn hatt icon- 

lig holdl for os, og som vissclig vare til scor Gaon for od. Zu leg neinlig in- 

gen Apis holdt, levede sei i en frygtelig lloidenhed oin Au, lnmd ver foregst i den 

Ivrige Weiden. Cvrpus »Im-is havde fleie Ganze ftrengc pantaik dek Usorsoaitige 

Ist-sie 

Nationalbank 
sL Paul, Nebraska 

Autöriferet Kapital 8250,000.00 
Beholdnmg og chrskttb 6(),((U.00 

Bestytelsk 
Fl. H. Uady ................. Pmsfidrllt 
Jl. LIE. Welt-z ........... Vja Prassident 
Ness. O, Man ................. s tasseker 

Unwa anmaer Bankwncnth 
Nimm brialca paa deuonctcdks Zum- 
m.-1. Laslgct ILTekstrizbrtalbake i al- 
le Ostens Imm- Vyen 

Otto Merz 
(Ten tydske Stagte1«.) 

hat jnst aabnrt Fort-emian i det gamle 
Positur-L og tilladcr fig at bringe i de E- 

lrede Zkaudinavers oeloillige Erindring 

Jsm vclforfvncde Stagtcrbutik. 
E Pan Lager holdes en tigelig For-sy- 
thing of jaaoel ferskt sont saltct Kde 
·og Nest sann alt til Faget hc11ho1·e«nde, 
Jder afsaemo til gangbare Taggp1«ifek. 
» 

Baumes prinm Kontin- 

n mit :I.s(’o:to, og tun dygtige zolk be- 

sksasfnaccs i am Stagteri. 
Otto Men. 

!,. 
.,»,-»- 

A N 7 tt « O ·OH-.:t, 
dODyrlasthz 

Latier-Izu aus Zuglwmmc og L«cssah1gel« 
Au sum aae Dur m- ndsam sor. ankern als- 

Hk lyeidntslkge muuiusxmdonune. Hatv Wild- 

Her nwd vankkoicxa 

Komm- i Wilh-us Apothek. 
It. Paul, ——— Neka sic- 
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