
Hainen-plutko Sama- 

vstmqtuinqktc 
«-.i iwlliisoki 

q««iilllli’ll·) 
milr Uhu-, kjikie Bands-z 
—J«»»nnrndinder, ellcr Einem-« 

nnciccsieier ng im« nnnij 
»s« In link nltid fonncgets 

o.n nd Gaum-in ogjegi 
»F « .:n cn Ting ad Nimm-in 

zkk «.nd at jeg faar valgt detI 

;;»- nnni jcg vil til at stiivc; 
;»;s;-. tin nldiiq linske lige cn·3,j 

» ·:.1Lii, minc Verseriy atJ oil 

«.»»z«,kk«- nnd livad jcg nedski-ioci.s.l sitz-« i alsnindelig Talemaade ogi 
.·«J.««-L:I, inant enlivcr har let ved« 
sp« p« Xiq inener det oprigtigz 

Wun- naheiibnie Sandhed og ilii 

k: UDIZIUUU 
s« ininpntifciei næstcn all Fol- 
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« wish- linkti i Nord- Amerika. '- 

» Mk den Folkestannnc, foidi de 

« «xfk.oigl)rd i, at chndlikancinc 
«.s.-z.«« Unisncn jin llndcigang og ephe- 
,z·«- mich Saalcdes er den Slags 
sind i Entopa; den er opdmget i 

.rcciglicd,dc1for har den Stags 
kzk sinnt cn sior Forkjctrlighed for det 

Nun-ansti- Parti og en stor Aifky for 
z; sennskratifke Parti, fordi de holdt 
« Sigm-riet og vilde splitte U. S. 

»1« dc1«stodpan den dccnokkatiste Si- 

e« kr Jalniindclighcd Aristokrater eller 

zka heissesygc Mit-nd, sin havde noget 
nvri dng Oret sont man sigcr. De 

uswd dcisoin Oprørcrne lunde komme 

11 Minnen i de For. Stater, saa inaats 

te Sinn-me bliue splittet og deroed op- 
Hsa endnn sioirc lleuigl)ed, saa dct 

runde nmnske blioe inddclt iforsijellige 
Manier on at de knnde bekrige hinanden 
Hgksmn di- gjor i Europa, og at det 

kexoed knnnc bcvii«ke, at de vilde blive 

sun- Mngtci saa dei- knnde blive et fcdt 
Bis im lsinopircine at komme hciind 
c: giibc rllcr at hostc Frngterne pna en 

enden Mande. Saalcdes var Sympa- 
nniblundt den anglosntsisse Folkestmm 
me. Man irr atter der ci« et Bevin for, 
achiddcltlaszscn var i"rtfcri·dig. Det 
Sinnpaii, sont var i Europa dengang, 
er dci jmnmc cndnu for hocm sotn ikke 

tjendci til vorc politiske Forholdc; dette 

her ointalie gjirldcr naturligvig ikte et- 

lwm Mcnneske, hermcd hentych kun 

nldcin, foin interesserer sig for os her- 
ovic. Pan en nndcn Munde forholdt 
det sig med Sydlændingcrne i Europa, 
eller rettere den slaviske Nase; der-es 

Sympati var inesc for Deinokmterne. 
TenFolkcstannne er mindre oplyste, ja 
man kan nasten ,sige at det er saa haar- 

lig adililliges Stedcr saa de kan onitrent 

benagtcg sont tun halvt siviliferede; ja 
da er de incget dumme og nuidcndc, 
egentlig mere end man har Grund til at 

tro. Itlimact hat naturligois en Del 
nnd det at gjøre. Vi vecd det kolde og 
varnie Klima hæminek paa FolkH Udoik: 

ling. Hvad Kliinaet ikke udfyldci«, dct 

gjsr not deres Gndsdyrkelsez de er nir- 
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slen alle under den katolsle Kirkes Ind- 
ftydelse, de er dersor vel dresseket ti 
at staa nndek det tyranniske Hei-redakt- 
me, ikke alene i religiss Denseende, 
nIen paa sammt Maade under deres Ov- 
righed. Dei-for hat« dekes Qvekordnede 
det ret godt og betvennneligt Ined at te- 

gsete dein. Man behaoer itke at lade 
sig neje alene tned historiste Bereitun- 
ger; nten man lan selv se det i Bitte- 
ligheden paa de Mennesker, sont reiser 
herover sra de Lande, hear de har hsrt 
hsemme fra Mellemenropa, hvar den 
slaviske Falkestannne hem- hsennne, og 
sra Sydeus-apa, hvor den latinske Fol- 
lestamme hører hjennne. Naar disse 
Menneskee kotnmer her-over sont Eini- 
gt«anter, saa veed de aldrig hvotledesz de 
vil beere sig ad sor at bevise Heftighed 
not imod dein, svm er her, sei-di de 
ttoek at det er den-s nye Faresatte, saa 
man lan deras not sorstaa, at Verei- 

ningerne om dein crc sonde. Fornden 
dette, er der en anden Ting, sont bat-er 

Praget as llvidenhed, og det er Fattigs 
dom. Den tonuner for det nieste as U- 

videnhedz sornden det er de lurvet klcedt 

og skidne og medfarer Utenlighed i deres 

Hiern. Der er altfor niegen Farstjel 
paa de Undekgione og de Ovetordnede. 
Dog hat de ikke saa sieldent aabnet 

YMytterieiz sont sknlde lede til Oprar, 
tnen de er altid snakt blcven nnderluet, 
sorinedelst de ikke hat« forstaaet at staa 
samtnen saa de tnnnc holde Revolutio- 
nen oppe. Disse Mennesker er saa n- 

oplyste, saa de er nadsaget til at vcere 

under Koinknanda. De ved ikke engang ! 

saatneget saa de sorftaar om derer- 
Autotiteter er slikkelige cller de cr Th- 
raicner. Dette sidste hat-er der rigtigndt 
ogsaa ineget til at sorstaa ladet det til. 
Selv dem, sotn troer sig selv at von-e op- 
lyste, ser det nd sont om de ikke en- 

gang sorstaar det. Dette sidste Emne 
vil jeg sei-klare najete en anden Gang. 
Dis-se omtalte Europa-etc can ikte regie- 
re dem selo, om de endogsaa har Anled- 
ningen. Te kunde maaske organisereez 
saaledeg, at de kunde styre en Nepnblik, 
men da ikke som den bar at styres. 
Dette sidsie er ogsaa et stort Ist-klangen- 
de; dct er itle slet i ret lang Tid i hele 
vor Tidsperiode. Tset ladcr til sont om 

Franslnnrndene hat« vceret en mere op- 

lyst Foltcslcegt end deres Naboer. Te 
nedstannner heller ilke ska gammel Tid 

af fra disse Folkeslaminer. De er as en 

egen Nase sont kaldeg Gaulstammen. 
Tet hat bestandig været et niegct oplyst 
Folkeslag sont visinok ikke give Angloi 
saksernenoget efter. Kliinaet hat« Ine- 

gen Jndflhdelse til at adslille Fransk- 
meendene fra Nordboerne. Franskmcens 
dene er sont vi veed et meget hidsigt 
Falk; undertiden har de vceret modige, 
ja altsor n1odige; undertiden hat de 

naslen ikle duet til noget Inen deres Op- 
lysning har de dog deva1«et. Dantnark 
var slenit i Knibe der, idet det stod 
samtnen nied Frankrig i Nevplutianskri- 
gen ved Aarhnndredetsz Beghndelse. 
Naar Danmark endda saa havde hjnlpet 
Frankrig, saa havde det nkaaske ikke gan- 

L- 

et det saa sorkert sont det gsotsdr. Der 
var Magter sotn hsalp Franktia som 
var nadt til det, hed det. Man tan 

skjonne as Histot-ien, at der vat- ikke tnei 

gen Sandsonlighed for det dcngang. 
Da dct saa bcgyndte at gaa Frankrig 
lidt nlteldig nted Ktigen, satt oettdte 

disk-se Magtct ottt og blev Fortckdetc itttod 

Franktig. Tct blev ttatttrligvio tttodi 

tagct nted Glckde af de andtse Magtct. 
Tanntatk var ikke tncd ideteo Nektar 
Danntatk vat« daatsligt stillet, ja det 

daatligste af alle Magtek og Natiottet·. 
Tcn danske Regjeting hnode ogsaa ett 

stnntntel Plan sit-, idet dett hoidt gode 
Mitter ttted Napoleon sor at slippe fot 
at ndgyde Mod. Jntedenis det ovtige 
Europa laa og svotnntedc i sit Blod inn: 
dc Danskerne og Norskerne goa ttoksaa 
pænt og se til, hed det sig. Mendet 
var ikke saatneget rat-i endda, den for- 
enede danske og not-sie Hat tttaatte dog 
bestandig viere ttndcr Vaabcn, Flaaden 
tntde Negjerittgen ikkc udtttste for En- 
gelskntckndene, hedte det, tnett Engelsl- 
ntandenc dtcendte det ttteste as Moden- 
havn as og tog Flaadctt, endskjont dcn 
laa i Dokken og var astaklet, altsaa 
ubrngelig, og intet Mandskab ttar ind- 
kaldt til at besætte den. Engltendetne 
bntde blot have tagct den tilsangc ind- 
til at Krigen ftk Ende, da de ikke kotn 

sor at erobtse den, tncn blot for at sikkre 
stg den sottt et Pant sor at Kejsek Na- 

poleon ikke stitlde komme i Bestddelse as 
den. Dct var en let Sag soc dettt at 
kotttttte ind og tage en dpd Flaade sont 
ingcn Modstand kuttde gjstez ntett de 

tog den alligevel i ctvarigtEje, sont 
ont de haodc erobret den i et Spslag. 

(Mere.) 

Stattdittavernc iAmerikm 

GeorgLarsen hat-as Finantstnittisietsiet 
et«holdt Udnævnelse sont assisterende thr- 
taarnsoogter ved Pooerty Jgiand, Wiss. 

Med Dantperen »Cit«cassia« ankont 

nylig til Nyw York 119 Jslaettdere, for 
dersra at fortsætte Rejscn til Manitoba, 
Canada, hoorde agter at slaa stg ttedsotn 
Landtttcend. 

Kottgtsesntand Knntc Nelson hari ct 

Brett til en Vcn i Dulttth, Mintt., sor- 
klat-ct, atRygtet ont hano Ansattclsc sont 
Sagsprer for Mattitobassernbattcn med 

815,000 aaklig Lon et- grebet ud as Luf- 
ten. 

! 

Ett 17-aatig Pige, Miso. F. Win- 
gaard i Logansport, Ind» aflioede stg 
den 24. August ved at indtage Morphitt. 

»Ult)tletig Kjarlighcd angiveg sottt Moti- 

.vet. 
Ett lille Satt as Mr. Sjøblotn i Plea- 

sant Home, Nebr» saldt ttylig ned as en 

Trappe og brækkede den ette Arm. 
Ett 70-aarig Mand, ved Nat-n Han- 

sen, ·blev forleden dtaebt as Lyttet oed 

Chatleston, Jotva. 
J Nacine, Wis» dsde nylig Crit 

Erikson sont Folge af Beskadigelser, hatt 
havde erholdt ved at salde sta et Dogge- 
stillads. 

Dr. Christiansetts l-t-aariqe Sen i 

Eint-tm Dak» dibragte sig nylig et 

Randestnd da han legede need en ladt 
Besse. 

Miss Hedda Olseni Manistee, Mich» 
var en as de Person«-, sont agtede It 
resse over Vltlanteeen paa »Wenn-« paa 
dennes sidste skjkebnesoangre Tus. Straf-s 
inden hnn sinide nsrejse —- hnn havde al- 

lerede ksobi Billet »- betoges hnn a 

slennne Ilnklser og beilnttede i ftdste 
Ostblik ikle at reist-. Hnn can saaledes 
prise sig liiklelig. 

J Rnniret sok lste Sept. gioer Bla- 
det »Harper’SWeekly,« et as de bedstei 
Landet, Norddoerne den hpseste Ros. 
Bladet siger blandt andet, »de knnde ha- 
ve verret stere, nien neppe mere udvalgte«, 
og at dercs alinindelige Kot-alter er sac- 
dan, at dc bliver sttrdeles vardisulde for 
»Amerika. 

Plattvütsche Hereen 
»as Grund Island, Nein-. qsiasgger her- 
sved en hiertelig og oprigtig Tal til Hin 
IM. C. Peteissen sor den Jntydekonnnens 
Ehed og store Venlighed, hvornied han 
under Foiseningeng lldflngt til Damie- 
brog i Sondagss niodtog dens Medletm 
mer i sit sinnkke behagelige Pakt-integ- 
Jsorigt takles Besolkningen iog inn- 

kring Dannebrog sor udvist Hiertelig- shed og Selskabelighed, pg skal Jvi ikke 

sundiadc at ndtaie det Daub, at saadanne 
sLejligheder hyppigt maa oprinde, est vi 
kan sum-je og underholde as med hock- 
andre og slntte es nierniere sammeni 
Vensknd og god Viise. 

Forbindtligst, 
Pan Foreningens Vegne, 

Komiteeik 

W 

Unlon Paettle Jenes-ane. 

Ten nne Kjøreplnn, sont traadtc i 
must den L. Sept. 

Tog :Iio. i, Paeisic Ernst-ga, asgaar fra 
isonnul Vlnssci 7.Ii-3 Listen og ankoninier til 
Trium- anden Tag stl.li.15 Listen, til Lgden 
tredse Pagiti. 5,45 lfsterniiddag og til Sau 
Franciszco sierde Tag Fli. 10,45 Foun. 

·1og:lco.2t)l asgaar sra Kansas lsity jam- 
mc Form. etl. 10.00 og ankommer til Denver 
7,15 Rot-ni. nieste Dag og traderi zorbiik 
delse inkd Log No. l i isheyennr. 

Tog No. Is, »Ihr Overland ,I-lnei-«, as- 
gaar ska lionncil Vinsis Um Morgen, an 

konnner til Denoer Miit Morgen andenTag, 
til Lgden 9.00 Astcn anden Tag, til Ean 
Francisco 10.45 Form. tredie Tag til Port- 
land two Morgen sannne Tag. 

Tog Nr. 2053 asgaar sra Kansas lsity den 

sorcgaacnde Afte119,40 anloninier til Tcnvcr 
Kl. N.00 nassie Tags Asten og knytter For 
bindeise nicd No. 3 i (Cheyenne. 

Tog No. L. ,,"The Atlantie Erneesg« er 

No. 1 paa Tilbagerejie. Tet ankonnnertil 
Sonneil Binsss 8.15 Morgen. Ved lkhenenne 
giørcs Fordindelse til Kansas Mit-, hvorTog 
Nr. 202 ankommt-r Kl. 5.00 Asten sannne 
Tag som No. 2 antommek til Conncil 
Bliisis. 

Log No. 4, »Ehe Overland Flyer«, er No. 

3paa Tiibagcresse. Tetanloinmertil U. Biuss 
Kl.5·10 Aste-in Ved Cheyenne gjøres Fotbin 
delse Ined Kansas lsity giennem No. AM, 
der ankommer til Vesiemmelsesstedet folgende 
Morgen Kl.6.20 estek No. its Anlomst til 
isonncil Musik-« 

lindtamtfin -- Du- ek jagen Tagioibindel 
ie im Utilisotsnsa og Nevada piuma med sog 
Nr. t. 

Mode lokaie Togforltindcltcr over Etikba 
nenne tcmvkl Motiv sont iustitiam 

Wirt den nu meist-platt n« iltuou Pakt-it 
den rnrstr Linie iom last hilde drt tritt-tits- 
Pubhium to dagltge TM im tsomml 

Vluiisz.fiti(1lta og Kam-Ist Ums til Los An 

geh-o og Sau sum-umso. 
IT set her ogma hungert itstsittdititg, at 

Miit-Einsicht tm tslncagty tout unt-i- inrd » Ihr 
Ist-Mund Myrr« im Nnnml Vlitiiö ialtiik 
Not en Privat-Hin Zweit tii 24 Time-r im 

Nan til Sau »Ist-mich og s sum-r Im 

tIlpimgo til Postland ved at vaslgc des-me 

Luni- immot audie- 

HEKLA. 
29de September- 
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·Thingualla Linn-cis sprste ftore Host- 
Elslursion for itiar afgaar im Chicago 

icorsdag den 237dc Sept. med Ekstmtog 
ivia Niagam Falk-et, hvor der gines :- 

Timers Ophold, og videke til New York 
langs den naturskjjnne Httdfotiflob. 

Ekslurfiouen ankommer til Ner 

York Lordaginorgeu til. 7 den Zude, og 

Passagermie med del-es Bagage befor- 
dres da fkit direkte fra Bancstationen 
til Thingvalla Linie-is Dampstib »Hel- 
lå.« 

Dampslibet »Dekla« er for vel kjendt 
af del rejfcndc Publikum til at bchpvc 
tun-merk Besit«ivelje. —- »Hella« gjot 
fædoandlig iims Tut-e paa 10 til 12 Da- 

ge fra Ner York til Skaiidinavien. 

Oktober er den behageligsie Maaned 

forHjemrejse til FadelaudeL 
De, som hat« beiluttet sig til at besp- 

ge Hjcmstavnen bot ufoktøoet henoende 
sig til nat-nieste Thingvalla Tilgt-it for at 

sikrc sig Plads paa ,,.Hct’la«, eller heu- 
vend Eber direkte til os for nccnnerc 

Oplysninger. 
Sarslilt Anotduinger er truffet for 

Familierg Comfort, samt for Koinder, 
Born og widrc Falk, dg vi smigre os 

med at have gjort alt, hde der lau 

gjsres for at lieu-de cn bekocm og beha- 
gclig Reife. 

Billig Billet-Pris- 
A. Mart-usw G Co» 

Gettekal-ngeitter, 
140 Gast music Se. 

lihicagsy Jll- 
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Ny Sadclmagcrværksted. 
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Seletpj forhandleg, samt fikfærdiges 
eftek Beftilling til billigste Priser. 
Bespgmig. 

Janus Chaise- 
St. Paul, sehr-Mc 

..-88..-. 

IIIij ubehagelig Munde forstyrt«et vcd, at Arie og Bondelonen, sont ejede Rosen- 

hufet, mengte ind til os i en hpjrøstet Skjkendsnmal, sont dannede en stutrende 
Modtittning til den ideale Sljondhedsverden, i hvitken tnine Tanker dokelede. 

Alleredei langete Tid hat-de disfe to Stortnagter ftaact paa spændt Fod tned 

hinandcn paa Grund af det fielles Kjøkkem Thi Ane fordrcde den sen-sie Ptads 

W- hvud Bondekonen ingenlnnde vilde indwnnne hende, vg dct var incre end en 

Gang lontmet til tnnbbede Otd inelletn dein. 

Estrid havde med tncd tnegen Besvær stiftet Forfoning inelletn dem, idet hun 
havdk fvreholdt Ane, hvor nodvendigt det var at vife Eftergivenhed, osn iike hele 
Glceden ved vort Ophold ftulde forspildcg ved et bestandigt Kjeevleri. For Aue 

var nn rigtignok det. at vife Eftcrgivenhed netop det Allervanfleligste, og hnn var 

derior betydelig mutienz Estrid bestræbte sig forgjceveg for at gjøre hende blidere 

ved al inulig Venlighed. 
Nu brcigte Regnvejret Anes Vecdesbceger til at lobe over, Bondekonen gao 

Evar paa Tiltale, og pludfelig bleo Striden forflyttet fra Kjøktenet ind i Dag- 
Hgstlleih hvor begge Parter vilde fortlage hinanden for Hei-stoben 

»Helstabet« befandt sig i stor Vaande melletn den dobbelte Jld og sagte fir- 

chtves at maglez jo mere vi talte om Fred og Forlig, des hpjere raubte og lame- 

de de. Tilsidst fandt Estrid paa at satte Ane til at scrabe Gulewdder i Sene- 

kamtneret, og sacledes ftk vi Fred for denne Gang, men niit Sind var beugt i 

fanan Uko, at det knn med start Vesper lykkedes inig atter at finde inig til Rette 

Mtb Parthenons Metoper og Triglypher. 
Dvg det stulde ikke blive herved. Rosenhaset var et ndincertet Opholdsfted i 

snnttt Vejr, men det egnede sig ikke san oel til Negn og Sind; det var umt, og 

Anc, sont boede i dct overste Værelse, klagt-de over, at det regnede ned til hende. 
Otn Morgenen pan den fjerde Regndag ftod jeg i Sovevcekelfet ifærd nied at 

iukdfpte nein Paatlædning og iasiede et tuelankolst Blit nd pac- den stremtnende 

ngn; Estrid vitr gaaet ind i den anden Stne for at bringe Thebokdet i Orden. 

Pakt M Gang hørte jeg en butdrende Stetnnte derinde: dct var Ane, sin i den 

Mel-It Fokbitrelse fortqlte at i Nat havde det endog regnet ned i Seligen til heu- 

dk- vg nn vilde hnn ikke blive langer i dette utaalelige Hug. 
Esttid ssgte at tale hende tilt«ette, incn Ane bleo herooer 

SMT jkg hsrte hende flaa i Vordet og need en drei Ed foksikie, 
blive en Nat langer; hnn var fastet til at tjene i Byen itle paa Landet, endnn 

ianime Ast-n sitdk huu iqge ind til Vi)en, san runde Heeren og Futen folge met-, 

pm de ikee runde und-me heade- 

knn endnu nstyt«li- 
at hnn vilde itte 
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ikke at gan til Vyen i de hcdc Middagstinter, men kan hoile dig nd i Skovcng 

svale Skygge.« 
»Vat· det nu ikke dejligt, at vi lom pna Landct, og det vat·sni11««3dc,«« sagde 

jeg med Selosplelfe. 
»Ja for dn hat« jo alle de gode Jdeer,« sagde Esttid lccnde. 

,,1lndlagen den siofle, at flhtte til Ist-, nten nn sinn· jcg til Gjængjirld en 

ndnnrkket Joc, at vi stratg slulle ges-a ind i Stoer oz :cndnso;r, huilte sljnlic 
Skatte den indeholder.« 

Sau gik vi ind i Skoven. Vi fulgte ilte den brcdc leg-much sont git igchn 
netn den, nten traadte ind paa en Sti, der snoede fig Ineltcsn de ranke Vogt-stam- 
tner og saa hsjst tillokkende nd. 

,,.Hoor h:r n- stille og hejtsdsfuldt,« udbrød Estrid, da oi havde gaaet en 

Stund, »se huor dirntpet Sollyset falder ind giennein det tcrtke Bladehang og 
vakker undcltigc AnelIer: vel kunde man tro, at her vieleng vare skjnlte Scatte 

gjemth 
»Lg dct et· her ogsaa,« tkenkte jeg ved mig fett-, nten fagde det dog ikke heit, 

»for« du er her, og du er den spdesle og yndigfte of alle Verdens Skatte.« 
Snart forlode vi ogsaa Skovstien og gik paa Lykke og Fromme ind i Sko- 

ven. Tet visne wo rnglede under vore Fødder, if og til foer et Firben eller 

endet Kryb afsted, sont vi havde skmnnnet dp paa vor Gang. Jordbunden blev 

stckrtt hallet, vi tom ind i en Eurem-ing, til begge Sider hevede Skruaninger 
fig, tat bevokskde Ined Beg og El. Stjsndt det var midt paa Formiddagen og 
Solen ftod heit, oar her dog dunkelt. 

»Er nn er vi miot ude i den vildene Skov,« fagde jeg. 
»Ja-g brgynder at blive gansse cengsielig,« sagde Eftrid og saa sig otnkring. 
,,Hvorfor? Du er da vel ikke bange for, at vi stulle umkomme ynkelig af 

Hunger-? det beheser du ilke at frygte for, saalange vi ere paa Sjallands 
Grund.« 

»Mei! stet, vi nn ikke kunde finde Vejen nd af denne Skov igjen?« 
»Jeg tror ikke, at Skoven er sterre, end at naar vi fortiætte vor Gang blot 

en halo Time, ville vi atter være ude af den. —- Se her begynder det allerede at 

lyöne igjen — nu aabner Skoven sig, pg der over leber atter Vejen. Kom, lad 

es satte og paa denne gainle Egestub og hvile os lidt.« 

Vi toge Platzes-; tat ved vokgede nogle Forglemmigejer, sont Esttid plukkede. 

»O hoor det dog er dejtizt at viere alene!« udbred jeg, idet jeg tog min Hat 
af forat kjele min hede Bande. »Teenk Estrid om der nn ingen andre Meinte- 

Hatt Sei-um Lin-Der MI- 
Lonies deford, Eier, 

M. D. Römers-, Forretningdspken 

Grund Island-, Nebr. 

kommen-, ,,j«ath«, Jagd-um« Tore, 
,,Vlindg«, Seinem, Kalk, Haar dsp. 

Ertrages-tu- for Okcko Vyggesmh 
Stanke Lager i Bom. 
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Mle sig htde at tillo)-(1(s situ- 

nsnsilts Hkantlinttviskis Land-nnan 
Klio-IN- Isilligtsns tssul ls’nl-I·iksloj. 
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Unlem Paelfle Bauer-, den bekjendte 
«L«vetlattds-Nttte«, vil sælge Villetter til 
en Pris, der et las lao lom den lavesle 
l Buch at dette er den etteste Linie, der til- 

bydet Balget itttellemtz forstjelltge Vattek tm 
Mtsspttriflodett tstl tkolttmbus Stsktse Sel- 
stabek t25 eller flet» sociynes gratis med 
FatniliesSovevogtte fea hvtlket sont helft 
Punkt paa Bauen og helt igietmem til Co- 
lumbus uden Stifte ; 

For muntere Oplygttittger behaget man at T 

hettvende sig m tttmnefte Agettt 
Idol L: Klmbalh CO. L. Lein-tx, 

Werg WetH Mg’r. A. W. PG T. A 

J. S. Tal-deli- 
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Bllllqe Billetterlll Soldat-kuts- 
dct. J Flutean at det tmtiottale Solda- ; 

ttstsmodc t(Toltttttl)tt-:s,cl)io. sont holdtcs 10 
Hve Heut» ttlbudck Untott PactsicVanen 
at itrlge Zur og rlcetutbtllettcr im Tanne- 
btogt tte Tath 7----0 Zept. for 1·-s,5«). Bil ; 
tettckttc et- gode for Ttlbagcreiiett ttdttl 22de 
Sept» og kan bltve sotlattgt tttdtil 19de 
L kt., ttaak Jlmndehavekett hettoettdet fiq ttl 
Agra-en t liolttmbus issdett W. Zept. e ette t 

guter stock en gab Lejltghev tcl at bespge den 
stock lldtttlltttg t UttttntttatL da Billetteu 
tm lsolttmluto og derued tun kostet Il. 

A. 6 a rl s en Aaetm 

Veteranernes 22de nat-use 
keikmödr. 

llnder Rotttditetntttg af, at et rltejsejelssab 
as ttlftnkkkeltq thkkelte nehm-wet- sig vil 
llttton lkaetftc Gatten den Nde Sept. have ett 

»tshatk lieu-« parat oed Stand-ten t St. 
Paul, oq Falk c kannebkog, tout pttsker at 

iltttte fig til Zelskabet, satt erholde de for- 
npdnc splyontttger hog Statcottssotvaltek 

icon-liest Knoten blioer udelukkende for 

l Zeltlttbet og staat helt igjetmem ttl Haltun- 

Heis, schm- 

Til Udsiisiuqen ; 

tZt. Paul, bett25, BG, LI, mt 2 Sest. 
taslgec U. lT. Bauen Tur- vq :)letuk- Billet- ?- 

tek tra Dannebrog ttl St. slsattl soc 34 Cents ji« 
stuk Nod-samtnle i Jesrnlnmebillettok 
ttl Kette-nen, Vuiialo »o» Neb» er 

foretagetä af U. P. Gatten t Bettedntng af Soldatees s- 

tnsvet og frassen, dek begge jamtidtg assoc- 
des ooenntevnte Hut-. Fra l7de tel mag-s 
Sept. iælges Billettee ntdttl 22de Sept. til 
spectelt aediatte «l!k·tt·ek. Nennen Oilyis E 

ttittgek meddeler tttermesie Igettr. K- 

J» 
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