
,Stiernen« 
Udnivet«: Peter tcbbefoik 

»xx..sx-. -.-.-«—»x, 

Frei Sonderinllond 
tilieddetettet nt ltt l-( Anstatt s 

» Laster Petetien i thskzttt et nd 
nnnt til Mem i Listen 

-— J Totsidagiz ntlstnsndte NsasItguset 
Ktnmetv Inn i tsnnnctgbsL 

--— tidntksnetstx tät-rei- Wnet ved tue 

terindesesninatiet i tilngnitenborg er nd 
nirvnt til Eennnatiotstnndet i Ton- 
dek. 

istnrnifnneth tiiter Fortnbende i 
tndske Vhde tsil (»«.ti-t-.is«t«ten ankommt- 
til Haderglev ined Ulstmtog den t-. el- 

let l!t. Zepternlnm 
—- Aotefangst. stm Tonder nieddeteiz 

ntAntefangsten allen-de er bcgyndt og 
hat givet stokt Udbnttez Aalefangsien 
plejer eilest-D fnrft nt have nogen Bund- 
ning hen paa Efteeanrek 

— Kighosten grosser-er tncget her pnn 
Bestknsten i dennc Tid ntetlein Vorn-eng 
og hat ogfna Inn-et tin Ofi«e, idct der i 

Skjterbert stnl viere dsd stere Born of 
Sygdonnnen. 

-— Den fothen Gaatdejer Jep Niis i 

Ringtved titlnnendc Gaaid u folgt tit 
For pngter Ssgnard i Hannnelev for l 
19,700M. Atenlet er »F Hekt» niestan 
alt anden Klasse-g Jord. 

.- Belonning for lang og tro Time-: ! 
ste. Negjeringen i Sslecioig hat« tildett l 

Arbejder Niels Nieisen Haue i Vnndling 
en Pest-nie as tm M. fotdi han medTisox 
stab hat tjent hos fennnte Familie i et 

Tidsnnn of 40 Aar-. 
-—-Veien og anegntt Soineilagteri 

Issendte den M. August sin forste Begn- 
tadning Fleesk til England.t5«fter91f- 
saldet hat dct sidenS Ungtciiels Qpret 
relfe direct san stoi en Eftetufpstgsch san 
Udsalget tit sineTider ligefresn har unstet 

beleiret ntcd FOU. 
——.Jtdgvaade. Ratten intellcln Man- 

dag og Tirsdag er den Jep Bett i Hei- 
rnp tilhmende Kro aslnerndt. Jlden « 

opstod i en Lade, der ligger nogct nfsideci 
Im de andre Vogninch Da ingen nf J 
Ganrdeng Falk hat vier-et i Laden i de 

« 

sidste Dage, nntngeo det, at Jtden er 

paafats nnmfke lmr en Vagnbond ingt 
Tilhold der ont Ratten. Bett dtioer en 

Vetydelig Handel. Mahle-r og Lager 
ete forfiknsde i Braut-Indien for det 

nordvestlige Stedtvig for citta mumi- 
Mart. 

—- Kt«catnt«handelen. Siden Mcjeri 
« 

eines Oprettelfe alle Vegne paa Vesttiy 
sten, syneg .lt’oa«ghnndeten at bedre sigs 
noget, især ereötudenc meget begin-rede. 
Der er niesten daglig Kreatnrhandleke i 
Gang her iOtnegnen fot at opljolse din- 

· 

ne Vate, og der et bleven betnlt Priser 
« 

sen 200—:t00 Mark Stykket efter Kna- l 
litet og Atder, htsiike Piifer skulle vætew 
betydelig dedre end i tidligere Aar. 
Grunden til, ctEfterpregslen paitStm 
·de bliver stem, ligger vel neekniest i, at « 

Opdotttet pan Grund If Meierieenes 
Oprettelfe dliver noget fortnindstet, da 
Landtntendene lægge sig eftee ststke Ko- 

hold. 
—- Ejendontsfalg Den i Visdy By 

fee sin imnkke Beliggenhed bekjendte 
Ejendom, der er ppfstt of soebenvcerende 
Amtsdotnmer Scknuw og fenere ejedcg 
nf Festen Lindbekg, erfolgt ved Auktion 

ig i disse Doge approbeket for en Ki- 
besunt af )tttu Mark til Nanideict 
Freve. Jsojberg pna Notnmrk og Kjob 
wand Joh. Land ved Visby Station J 
ftn Tid har Eiendonunen kostet Hin Sa 
tauw over :t0, 000 Matt at opsptpe des 
uden hat ban beplantet heitved 2 Ton 
der Land, sont nn er smnkt .Hasenitliea. 
Efter Forlndende stal Bygningen, iniis 
den itke kan anoendes til umget, neber- 
des. Den-ed vilde Byen iniste sin sinnt- 
seste Bygning. 

— Oveeivonnnelser paa Vestt1)sten. 
ZFra Mogeltpnder sktioes i Totgdagg tit 

»Warst-org Apis-": Eiter a: det naflas 
selig havde segnet voldsomt i halonndct 
Dsgn til i Mandags sent paa Eiter-mid- 
dagen, havde vi her iTiksdngss tot«tVej·1«- 
lig, og da Barometeret tillige var steget 
havde man ventet godt Beir i det Inindste 
for nogen Tid; men i Genie regnede det 

tigjem Jndtil i Sondsgs gik det —- 

Inted Undtagelfe esf de lnve Enge — 

stennnelig godt med Hob-sten, og den 

sststste Poet of Hset er ogssa iHng ; nten 

med Reiten see det forgelig nd. J MI- 
igelttndek Kog og pan begge Sider of 
Lindskov og Mollestwm ser man Hm 
statt iVand femme Steder til midt op 

«.paa Stnkkene, og det, soin ligger pas 
Staat, er enkelte Steder ved at flyde 
bott. Komet, sont ellers stod godt her 
epaa Egnen, er stinkt nedflaaet af den 

megen Regn og vil mange Siedet neeppe 
kunne reife sig mete. Flere Marter 
med Havre i Msgeltsndee Kog staa i 

Vand, og derfoin Regnen ikte sinnt ho- 
kee op, kenn-nor ftskfte Poeten of Mo- 

geltsnder Kog til at staa under Band. 
Rogle Kreatueer have alt maattet tages 
dort. 

l 
l 
l 

-- tsn Kotaedelzistvtie. Ten l."s. 

August da Hoden-isten Brandkorn-z af- 
lmldt Zweite-preise vaa det nue Knieg- 
ttOn, nist- en dansk L tudent vg saa pna 
cmstsetnen Man den« sin Studenterlxne 
nnd den danste Kolatdik Politiet hin- 

de inndlettid ikke Hunde-, nt dette nssnldt 
ge Tegn nted de Iode og lnside fein-ver 
blev banm her i ;Ikotl-sle«s:stng, og nmn nl 
do det mindre vpdnxmelige Inn at se« nt 

Studenten paa Polltietg Besaling maati 

te bottsknne Kokaldut. Fette Optein 
vatle selvsalgelig Hat-me lan en YTel 
lloszstnaende der ikte kunde findt-, nt en 

stotarde var en saa san-tin Inm, at Po- 
litist lsehvtnde at lttide ind sur nt sjerne 
samme. Tenne tiokardelnstorie visit at 

ter, buvt ltvjt man tun statte den tndske 
Pers-see- Udtatelsus om Tndskeenes ven- 

skabelige Fvlelser sor Tanstmm San 
lange Inan paa slig en Maade vedbtis 
uende sorltletnper de danske, der konnnet 
lleri !’-cot«dslesvig, saa lange nun Ists- 
en Nang vil tillade, enden nvrdslesvigi 
ste Befaltning snlykte de Faldness Gra- 
ve med Kranse, der bitte rvde vg hvide 
Bau-Id, sealænge man overhvvedet ladet 
den danste Besvltning her i Nordslegvig 
blive den nuvanendc Vehaudling til 
Del, saaleenge kan ntvn ikke betragte 
den tydske Pressez venskabelige Fussk- 
ringek over svr Tanmark sont andet en 

Fressen 
— Tydsteene vg Nordslesvig. Tier 

er dem, der have den naive Tro, striver 
»Dannevirke«, at Tydskerne as bat-e LE- 

delmodighed skulde vise den Retsekrdsu 
l)andling, at give Not-dslesvig tilbage til 
Dalnnat«k, men den alt andet end adel- 
snvdige Behandling, der does- her i 

Nordslegvig, og sont itke et eneste tydsk 
Blad ben- snndct Anledning til at tale 

imvd, beviser kun altsor gvdt, at vi itke 
maa vente nogen Ædelmodighed ska den 
Side. Alligevel tvivle ui dog ikte out, 
at Nordslesvig vil blive givet tilbagc ad 

ftedelig Vei. Vi ttso tvtrrtitnod, at 

Tydsterne degynde at indse, at det for 
der-es egen Frcsntidds Ekyld vitde viere til 
five For-del at vindc det danskc Foltsz 
Venskab. Daumatk er ganskc vist knn et 

lille Land, men del-J Betiggenhcd gier, 
at det under en eventnel Krig vil unsre 

as itke ringe Betndning at staa i et godt 
Inn-hold til Landen Ud sta. dette 

Synspuntt tro vi paa, at Nordslesvigs 
Gienforening med Tantnark ikke er saa 
sjem en Mnlighed Men paa Tydsler- 
nesii Afdeltnvdiglzed no vi, sont sagt, 
itte; de gjore i det mindste selv alt 

sor at uedbryde den gvde Tro der- 

paa«. Nordslesvig lonnnee næppe tilba- 

ge ad fredetig Ves, hvisJ Tydskerne ittc 

sinde, at have egen Fordel dems. Men» 
det vilde de ogsaa nbetinget have, og detT 

snnev un at gaa op for det tydske Folk,; 
svkndsat, at man kan tilleegge lldtalclser- 
ne i den stvte tydskc Presse nogenBetyds 
ning. 

Heim ä- Tempttm 
Sagfvrere. 

Stdpaur. s Nebr. 

l)ump! Dunm ! ! Dump ! ! ! 

— l)ANll-T(!- 
Singen utcd Etrusc Korsar-drum lnutmchieBcftnrtclfc og mwn 

los Fortvivlklsc er 

De höjc Prifcr 
i mT Hund«-H 

HmnIIIOr-I(lits(1(,-1«, 
,l(»j()l(-SMI«OP, 

llvido Var-ein 
I 

l 
i 
) —-—— Tct er — 

) 
l 

CHAS. A. WIEBE 
1 

GRAND ISLAND, 
jom ljm Haut-( drinn- 

9Jisrgtiac, om siq arilsrndr Revolution. 

Rom og forfmc Edcr lon 

VV l IIJBE 
Dunsk Ukklgsmmnk "l’. Nitslsmk 

GROCERIESI 
Hckord vjl jcg anbcfale mit Yaer as Groceries til dct wrcdc Publikum 

Nur og frisic Varu- vil altid for-c-fiitdes jaamsljom re cl Bel)andljng. 
W Vater saslgcs til Bogens lnlligstc anx 

-Fodtoi! Fodtth 
Tit mit Von-lage lmr jeg køjut et nyt og godt Udmlg ak Herre- og 

Dame-Fo(1wj, der just i disso Dago er modtagoh 
Uenky Hausen- 

i— 

Wink! MasrtU Makkkks 
—»t)AUL ANDERSUN 

«.—--- 

Vaqsorcty 
prnttjjcrrr i J r ed-. « Zum mer- ,(-? ouuty- og zum 

irttcu i Howuid og omligqrndc tsouutic1,uk- 
sorgendk alt Protumtorwoirctnin 

gen humoristide 
» NOTARY PUBLIC-, 

L aan - 
, Asfurancc- sum 

IndkasfcriugsAgcnt 
TalcrdcHandinciuiskc, tydfkcoq cugelske Zptokz 

f 

3.k.;z 
JZZJXFZXM Ecke-»- og Pasi- OJJZW ()- »J« 

til alls- Pliulsets j Fluka O-; .·Billettc1 sælgcs med: 

Thingoalla-, 
Hamb org-, 

Nordtyske Lloyd: 
samt AmericamLkHHH 

—- til Tageng laveste P1«ifc1«. —- 

.L aan paa Landejcndom me, paa lang T- 
og til lavcstc Ncntky beforgcs. 

J n d k a L« f e r i n g befokgrs prompt og besinnt. 
Asfurercr F a r m- kg B y e j en d o m into 

Brand, Lynild, St orm og Cycloucr, 
altid til lavcstc Prifcri dct vklvcskicndtc 

Cciwzwz ej FJNT »o« 

og fleu- undrc solidr Conka1g11ie1. Komm isnontm af chn Etan iM. Ika szzz 
nve Bygning, paa Sndsidcn af wamd Jluunu 

? HZW CI-« Wqu 
milniacht Inn og skon :-’l-j-fo;ccmc1:: « 

Moblcr og Husckoipcrings-Mtitler. 
PartenMovlcv Kammer-Strich Scngcftedm 

Bordc, Stole og Sofam 
Hgodxlldoalzxus:1k:-.’.1(gmd·i1m-mcd Tilbkbok 
(s"1s.lnsu·ZI-.ks«:sxi thdcn kllkr ,"«ologrm·j:!ic1ntmc lzmxsi «,.:: 

skndm cllc1·5.«.-ls».w:s N. wbmdr Rot-, om for-Milch 
N- nuhg Einen md I dm ums ntmmclxg Bunkj Nu zis !.:-. 

opkstm u: Ihn-tin Agnus Ausdka og holder smde u qct:k.·.c. 
Why 

A. J. tsnfhmam St. Paul. 
U. »J. Zkiilvtcr11,’Pra-I. Jun. W. Zd,imiu·:;, JU. »Ich 

J «’ Wsz OF f 

Dannebrog, Nebraska. 
lldiorcr almkndei.iqe Vankfonemingct 

« 

Korrespondeutcn 
Sarrlig spnmsrksomhcb Hin-uns Judkacsjei Ämenmn Exctmngo Nation-H BUT- 
king. lnnlkct besorge-Z mod timelig «chdcrlag- XEWYHREL N- Y- 

.. Omalm Nanoual Bank. 
Von-ne Ihr-nu- bcmkes paa Pcngky vom Ind- «»)»xHH«-x» xkzlkkzzxz« 

skrttcs paa Usngm Eid. ) Citizensf Nation-II Bank. 
« use-Nu ist«-wuscij 

XOTARY PUBLIC tilstede i Buhl-en- 
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sker nat-e til end dn og jeg, og tnan var sei sor at hore paa alle de Dnmheder ag 

Fo-.«tradeligl)edet« og Vittighedee, hnonned Menneskene plage Livet as fig selv og 

Andre-, fti for e.t give Tintet i Skalen, sei for at case alt det Kjævl i Aviserne, 
sei for at hare alt det val i stiggdagen —- sor der var ingen Rigsdag, og der 

var ingen Lloiseiz og der nat ingen Stole, og det· var ingen Menneskcr nden du 

ag jeg —— o hoot det da vilde onst-e dejligt og fredsonnncligt ! « 

,,»J.’len san var Faer og Mart-, og mine Eostre og dine Binde so heller ikke 

til,« indnendte Esltid 
»Ja de tnaatte gjetne leve — og Morbro"er — og et Pat· gode Vennet«, men 

saa heller itke sle1«e. Det tnaa dog i Grunden have met-et prcegtigt for Noah og 

hans Familie, da de gik nd as Arten, og alle Mastodonterne og alle Urostifterne 
og alle de, sont giorde Kval"m, vare drnknede, og der var ingen as dem, sont gav 
et Kny fta sig — tænk, hvilken Fred og Ro, der maa have været paa den Gang.« 

»Men det varede dog ikke lange, soc Urer og llsreden begyndte igjen,« 
tnente ("8·«stt«td. 

»Du et· sandt, Okdet stikker altsor dybt i den tnenneskelige Ida-tur, til at det 

knnde rettes paa den Bis. Maasse vilde vi begynde at stjcendes indbyrdes3, naar 

der ingen Andre var at strides med, tnen saa maa vi dog heller mettes med de 

Andre og holde Fred ittdbykdes. — Jeg begynder allerede at Inste, at der dog 
maatte viere i det Mindste et Menneske til, soruden os To, saa vi kunde saa lidt 

at fpise og dritte, thi jeg er hiertelig snlten og tsrstig.« 
Vi gik atter videre og efterat have siakket en Del am, traf vi et lille Bande- 

hns i en Udkant as Skoven, hver vi sit noget Melk og Beid, og tillige ftk Un- 

denetning om Besen. 
»Den Kone hat-de dog et velsignet Ansigt,« sagde seg, da vi gik videre, »jeg 

begynder attek at blive sorsonet tned Mennestene. Bedst er det da, at vi lade 

dem leve og se at sorliges med dem, sent vi kmtne.« 

J en saure opkpmt og seen-selig Stentning kotn vi hjetn henad Middag. Vg- 
saa Ane var i godt Humor og erkleerede sig tilsreds med at ligge paa Landet. 

Te folgende Tage tilbtagte vi need at strejfe otn i den natmeste Otnegn og 
ngre os nsje bekjendt med den. Heer Vej og Sti blev omhyggelig underspgt, 
hvor den ssrte heu, og det viste sig da, at Estrid havde bedre Fotstand paa at sin- 
de sig til Rette end jeg, idet hnn havde starpere Blik sor hvert enkeltstaäende Trie, 
eller hvad andre Kjendetnrerker, der knnde vere. Vi havde netog sornylig last 
om Kaptein Perrys Resser i Polarlandene sorat sinde Nordvestpassagen, hvorlei 
des han oste sandt Sande og Streeder lukket med Js, saa at han med usarrettet 

—z7— O 

greb et Haandklæde og flog ont mig til Hojre og Venfti«e, saa hvad dcrhionl s 

havde forholdt sig rolig, nu blco bragti Urv, og Konccrten blev aldcles maule- 

1ig. Fokst fiel-e Tintcr efter, nam- jeg var aldeles ndniattet af Harnte og Trak- 
hed, faldtjeg i Samt. 

Forat nndgaa dctte inaaite vi onchyggcligen ndjage alle Fluerne, inden oi gik 
til Ro. Tcltc maatte inndlertid udforcs tned ftor Paapasscnl)ed, osn ds: stule 
lykkcs, og jeg opfandt idctte Ljenicd forskjellige Methodei«, sont outside-r siaffssk 
pnig den attraaede Fied. 

Neppe havde vi bescjret denne Ulæmpc, for en ny indfandt fig, som illc M 

sna let at raade Vod paa, dct var Regnvcjret —- ickc to ellcr tre Time-r, hoad des 

haode vieret scerdeles kjærkonnnent eftcr den lange Torke, inen samfuldc file TA- 
ges nafladelige Plaskrcgn. Hver Aften traftede vi os med, nceste Tag vilde vk 

faa smukt Vejr efter Negnen, og hvcr Morgen vaagncde vi ved den sancniee115- 
formige Dryppen paa Trceernes Blade. Gik man nd, nmatte man altid have etc 

Paraply over Hovedet, og endda koni man halooaad hieni. Min hvide Sonnner- 
dragt blev hangt op, jeg inaatte iføre mig vartnerc chederz Ined Vemod heims- 
jede jkll Vka den tyktes mig at være en Ligdragt af den var-me lyfe Sommer» 
Kun tre Dage vare feel-long og dog forekom det mig, at del var Uget, sidm W 
havde set den klare Sol. J de smaa Værelfer var der trang Platte-, jeg splke mis 
Mkstm fVM M Junge, da vi itle kunde strejfe omi Skov og Mark, men maatte 

holde os indestængteinden vore sire Vcegge. Det var saa fugtigt, tanget, kaud- 
koldt og dryppende, at jeg omsider gis fra mit gode Humor. 

,,Esirid,« sagde jeg, »jeg ljeder mig.« 
,,Og hat du da ikke mig at tale med?« 
»Ganer visi, nien alligevel er det en sprgelig Sandhed, at jeg kjeder uns-- 
»Saa maa du ty til dine Bøger og studere lidt.« 
,Jeg can ikke komme ud af at studere hernde, jeg haringen Ro· pas MFS 

dertil. Der hviler neesten en Trolddoin over mig, jeg kan ikke gjpre Andet SUV 

stirre paa den evindelige Skyltegn og nied Ojet folge de faldne Dtsabcr.« 
»Sa« maa du Winde bis Op Vg tagt dig samtnen. Naar man med fuldk M« 

vor sainler sine Tankek paa et bestemt Punkt, saa glemmet inan de ssnaa Ubebss 
geligheder, foin plsge os og gjare os fortrædelige.« 

Jkg fnlgte Estkidg Rand og inandcde mig op. Tict gik sont hnn haodc WI- 
snart var jeg he«lt fos.«dybet i Jktinoef Pkagtbygninger, og i de ll)se Maimmhslkkk 
Amme fes gallstk Vvk Uskdiskt Sommers fugtige Negnocede. Men netop sOM les 
var bedst i Gang ined Billedvcerlerne paa Parthenons Metoper, bleo jeg P« m 


