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« 
dkk til-v Nnoernorcrnh det vil 

1 mitbrin, der sik Ovei·taget. 
« Hindifik Tiiethei llnderskrifter 

-: 1 sc Wie for Jini Blaine end en 

·«.«- HIM for en ZiIdlInI-I- UKsInibnl 

««zk smin Kuli. lcimndeh Redaktpr of 
;«:H I-«1 i(5iiiesgo, hin-:- Zinnenr- 
sxmi i noint bei ei ineie praktisk 

-kI.):iliic1atni blenden for«.ctiukne 
sum lcomiimIion overfendtes til Se- 

Tkjmgaaisj og hat« sandfynligvis er- 

wickiaitelse indcn delte sk1«ives. 

List uaiiler i Sandhed lovende fot de 

Ik g Isioiltjeneslw Reform Jdealistei 
ar Udkaftelseine begynde paa en sna 
kMaade NaaIHatrifontagcrsaafristt 
pas de sinaa Gefandter, saa Lan man 

k forcItille sig at han ingenlnnde bli- 

dcn feine-, sont tager sitt-L Dpd ovei 

IcIlIlagne Forhaabninger der nirredeä 

iliefonn i Cioiltjenesien. 
szof. Anderson hat under sin Ein- 

stid i lijobenhan vundet Iig et agtet 
un og knyitet niange Foibindelseri 

litemre Bei-den, der vil blive til 

usverlig Gavn for hanc i hans —- som 
liaabe —- lange fremtidige Kaeierre 

k Foisfatteia Dei havde værct meget 

sengt oni Harrison og hansz Hjielperc 
de kunnet bringe det over deres snevre 
nie-gnug at bibeholde en Mand, hvis 
Isckkc Talent og Arbejde stosfede Kis- 
hasns Folk san inegen Gliede «og 

us Landsmænd herovre fsa stor Æi«e. 

Frcdeits Nædiler. 
(,Vcrdens Gang«.) 

Inigen ci« rccdselsfnld baade i Ufrcd 
Fied. Friedens Ritbsler er endog ved 

lIlioe nieste-i vierte end selve Krigens. 
Izsc gaar over paa en kort Tid, men 

cdeng Krigsaag knuger Nationerne og 
mneslenc i anrevis. Dei suiknler for 
, nam- nmn ser, hvor Iihyre Ktigsbyw 
ne er norcde i de sidste 20 Aar. 

J Nin udgjorde Europas famledc 

me: og Marinendgifter omkring 20535 

illioner Kr. 

Tigse lldgifter ndgjør nu oinkring 
::.1Mill.Ki-. antlig; altfna en aarlig 
linrrt ai lI()0 Mill. Og endda er 

«i ikkc niedregnet de extraordincere Be- 
inger udcnfor Budgetterne. 

Russland staat hojest, det giver aarlig 
HMilL nd til sit Krigsvcrsen. Der- 
st kommer Frankrig og England med 
l'- lliill hock. Den fjerde i Ncrkken 

Tnskl and nied omkring 396 Mill. 
Men del er ikke alene Stoi«niagtcrne, 
n saalcch prchJer sig til det ydersie. 
tianftaterne anstrenger sig fuldt saa 
get. Nreekenlands Militærbudget er 

a III Aar sieget fm Es Mill. til onl- 

ng 153 Millioner, de neutrale Stater 

igieiig og SclIiveiIz’f ra henholdsvis 
Eoglftilk 5jogl-3Mill. Kr. 
Nit) udgjorde 6uropas Atmeer paa 
edsf od tilsamnien3 ,-193, 000 Mand. 

« Nin antoges de enropceiske Stater 

l- 
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Bat knnne stille 7 Mill. Mund paa Krigs- 
sind; nu regnet man, at de i Nsdsfald 
itan onsbnc 19 Mill. 

Frcdsstyrken er i Labct af ZU Aar for- 

ioget nich HALWU Mand, Krigssftyrten 
lmed 12 Mill» —- den ei· nassen IX Wange 
tna stor sont for 20 Aar sidenl 

E Men dettc er alligevel ikke Enden. l 

jNaar de Vnsrncpligtglove, sin Magterne 
) hat« beslnttrt i Tiden eftcr den sinnst- 
jtyske Ki«ig, citerhaandcn bliver fnldt Hirn-H 
nennt-ne, faar oirket en Tid og gioek 
Resultatei«, vil alene Stormngternes 
Krigszstyrle ndgjate 203 Millioner Mand. 
Med Sniaaniagternes sainlede Krisis- 
stytke vil Europas sanilede Kriggsiyrke 
ndgjore nnsten IZO Millionen-. Otnkting 
15 Gange saa nieget sont hele Not-ges 
Befolkning· 30 Millioner Mcrnd i der-es 
kraftigste og mest arbejdsdygtige Alderk 

Ft«a Norge. 

Den nye Bank i Arendal, ,,·Zlgdesiveiis 
Bank«, har i forrige Aar havt et Netto- 
ovcrfkud af TR,000 Kronen 

Skiens Folkeniozngde ndgjor nu, isplge 
det netop optagne Mandantal, s,590.s 
ijor udgjorde den 8,()13. i 

Maltkaffe brnges paa Stavangenkam 
ten. Saaledes har en Fabrikant i Staa- 
anger nylig indkjøbt 700 Tonder Byg 
til Forbrcrnding, og ifjor stal der vcere 

folgt faa ineget af den Slags ,,Kaffe«, 
at et tilsparende Kvantum virkelig Kasse 
vilde have bragt Statskasfen en Jud- 
førelfestold af 80—90,000 Kr. 

Den nye norske Skolclov, fauledes 
sont ogsaa Regjeringen har givet den sin 
Tililutning, hat« til Grundfætning, at 
Konnnnnerne selv raader over Stolen. 
Det betegnes ved, at Myndigheden med 

Hensyn til Lærernes Ansættelfe og Fast- 
sættelfen for Maalet af Undervisningen 
i de forskjellige Fag stal ligge i Kommu- 
nernes Haand. Er der ang. bisfe Ting 
Strid mellem det kommunale Skolestyre 
avg Skoledirektøken, nar Herredsstyrelsen 
den afgjøtende Magt. 

Bergliot Bja rnson, Bjørnstjerne 
Bjøi«iisons aklvste Dotter, debutetede for 
kort Tid siden for en engere Krebs i Pa- 
ris soin Sangesinde Hendes Sang vandt 

stormende Bifald. Hun blev assisteret 
af Arne Arvesen, San af Olsves Arac- 

fen paa Ny-Sagatun, Hamar, oni hveni 
hemmte Musikkritikere har sagt, at hans 
Kunst en Gang vil gjenfrcmkalde Min- 
det oin Ole BnlL 

Ministerkrise i Udsigt. Juden Re- 

gjeringen skal Spargssnaalet om Juw- 
ens Udsietlclsc have satt til store Uenig- 
heder nicllem de forskjellige Ministre. 
Den skal have dclt sig i to Lejre, en Del, 
der ønster Udscettelse, en anden, der mod- 

scetter sig den. Der stnl efter Forlydende 
staa 5 paa beggc Sidetu De 5 Ministre, 
der er mod Udsættelsc af Jakyen, skal 
vcere: De to Sverdruper, Hangland, 
Liestøl og W. S. Dahl, og de, der misker 
Udscettelse, altsaa Jacob Stang, Schim, 
Thilesen, Jacobfen og Olsen. Striden 
melleni disfe Grupper skal vcere nieget 
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skarp, og Statstninisfer Spekdrnp sitt-R 
have giort det til Kabinetsspargsinnalet, 
at der ikke sra Regjekingens Side stein- 
sasttes noget Fokslag oni Jnryens Udsckts 
frisc. —- Antagclig gaar Johnn Sock- 
drnp af, naar Beviilingen bin-er sei-kostet 
as Stonhingeh tbi sen-kostet bliuee den. 

S ki rein t 

Dnbsindig. Matntnn til lille 

Bassetnand: »Ved du, hvorledes en 

Aand ser nd«. 

»Ja«. 
»Nu, hvordan ser den nd, da ?- « 

»Den ser nsnnlig ud«. 

P ra k i i s k. leen til Tiggeren: 
,,Nylig var De date blind, nn er De 
lenn ogsaa!« 

»Ja, go’e Herre, jei ska’ si’ Dere de, 
at i disne daalige ti"ene saar’n sorssee 
paa lidt a’ hvert«. 

En Passager til en irsk Einigrant: 
»He-or er Jeres Kussert, Pat?« 

,,Hvad skulde jeg vel drnge en Kussert 
til?« 

»Lægge Jeres Kleeder i den«. ! 
»Og san siulde jeg ntaaske gaa no- 

gen s« 

Missorsfaaelse. Herren: 
»Ved dette Haandtryk market jeg, at 

dit Hierte slaar sor mig!« 
Damen: »Saa maa der have ind- 

sneget sig en betydelig Teyksejl.« 

»O v o r s o r beerer den unge Heere 
kun Øjeglas for det ene Øje?« 

»Det er sardi han med et Øje kan se 
mete, end han kan sarstaa«. 

F orh o ld svis. FalterKristiam 
»Naa, lille Knsine, synes Du ikke, at 

den Udsigt her er aldeles fortryllende?« 
»ijor var den nieget skjønneke«. 
»He-erstu- det? « 

»Jo, for da laa der et dejligt Regi- 
ment Hnsarer i Garnison i den lille By 

)der ovre«. 

En ganunel Pebersvend sagde: »Du 
er det rene Nonsens at sige, at Meer-lig- 
heden gsar blind. Jeg ha1·a1drig kjendt 
nagen forelsket Mand, der jo ikke saa ti 
Gange saa nieget i sin Kjærcste, sont jeg 
knnde se«. · 

Fra en Stilsiicisseproces. 
Dommeren: »Det er konstateret, at De 
hat havt andre cherlighedgfarbindelsek, 
niin Herre, at De hat behandlet Deres 
Frne pnn det sknnnneligste, ja endog 
pryglet hende« Skaminer De Dem ikke 
over desse, hand? Man slaar ikke en 

Kvinde paa 25 Aar, selv am hun er eng 

Husitu«. 
F1«uen, sont bar overvceret denne Sec- 

ne under heftig Graad, raaber pludse- 
lig: ,,24 Aar, bnre 24 Aar, min 

Herre«. 

L ce r e r en (dikterer i Skalen): ,,De 

H 
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falts iid iApnlien og dmbtc Mitnd,3 
Krämer og mange Born — — (opda- 
get-, at en af Gnttemc ikke folget nied) 
Peter! Hur Du niangc Vorn ? « 

Peter: »Nei, cndnn iltc, Or. Las- 
ter ! « 

L i g e to r l i g c (k«n Prasst og 
en af hanc Menighed sad leg spiuedc 
Kot-t. Da Pastomh sont hat-de tabt, 
sittlde betalc, lang han fmn ndclnlirns 
de tksnarcix Don-J Mcdspillct sagdc spo- 
grade: 

»Jeg t1«oi·, Pastoren brtaler nted sit 
Offer«. 

»Er gjcntjcnder Inaafkc Terms Vi- 
dtag"-.« sagdc Pastorcn ii«onisk. 

Staldens bedste Gavc. 
Kongcn akatnsIsen vilde cngang be- 

lsnne Skalden llhland nicd den puncti- 
fke Fortienstordem Mrn Uhland nasgi 
tede at Inodtage den. 

Medcns han udviklede for sin Husirn 
de Grunde, sont bragte ham til at af- 
slaa Udinakrslst hortccs en Bauten 
paa Daten. En ta1«vclig klædt Pige fra! 
Naboskabet koin ind, gav llhland cn 

Bukct Violer og sagdc: 
»Bist er fra Mania«. 

»Din Maina, Barn«, svatcde Skal- 
den, »hun er ja dad«. 

»Ja, Or. Uhland, det er sandt«, 
svarede Pigen. »Jeg bad Dein da stri- 
vc et Berg vcd hendcs Grav, og De 
skreo et faa vakkert Stykke. Disse Pai- 
ler er de farstc, sont hat« blonistret paa 
Montag Gran og jeg vildc saa gierne fo- 
rcstille mig, at Manna sendet dein tilli- 

gerned sin Hilfen«. 
Skaldens Øje blev fngtigt, da han 

tog imod den lille Bnket, og idet han 
satte den i Knaphnllet, fagde til sin 
Husmn 

»Hu-d siget dn, niin Ven, er ej dette 
en dyrcbarere Orden, end nagen Kotigen 
kan give«. 

N. G. Ilthlltl 
Ilansk lllikmagn og Janlnn 
DANNHBROG, NICBRASKA. 

Nepa"(-tionct If saavcl Uhrc sont Innsitali 
ske, ontiske vg nietanitkc Zutittmncnter nde- 

»tcs billigt og samvittighcdsfnldt 

? « 

lNaar De rcsfcr l 
er dct godt at hanc i 6s1·indring, it »Thc 
Butlitiqtou Nonse« holder i Fartcn en 

gjcnnemgaacndc «l!ts1·sonsuogn til Lincnln, 
hvor den trasiicr Forbindclse incd ct hin-fig- 
gaaende »Vestibnle tkrpiscsg Hain-« ndstyret 
med frie Mucftolc og forjnnct nich slInllnian 
Zovevognk, direkte gjcnneingaacndc til Ahi- 
cago nden Stifte. Ligclcdcs lnnttcö stor- 
bindclser med gjcnnenigaarnde Tag til Ten- 
ver. 

VurlingtomKompagnict rjcr cniianrlckng 
de paa ovcr6,0t)» Mit iorfynct nicd Ctaal 
stinncr, og ljar Forbindclser incd andre vig 
tigeCentrcr, nenilig, tthicagm «l!eoi«ia, Et. 
Lonis, Kansas Ruy, cmal)a, tshrncnnc og 
Denver. 

For Billettcr ag llnderretning, hknvendcr 
inan sig til hviltcnionihelst Stationgfotval 
ter ved Bnrlington Vanein 

s— 

Aer. BrIIIkIIIIIIIIIs 
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I NIIIIc Llolc Anmqu llntIcIIIIclIIIIIg I Lug 
bonum-. lIIIII IIIIsdnmssx m itIIIIIgIsIlkIIlIcl og 
undu- MIIIrlnsIImslI IIIIIIIcllom VlmIIoderIul 
LIIqtmIInIu-. Mit Ihnnssml n« aldclrö Im- 
mIIr Im sann-I, du drum un Nehmtle 
ZTIMIII AvIannIIIg hmncllom «L’cl17IsIlIIlII-llq 
liebt-L DIIIIIII Dom lmcI·, lnslog IIIIU molk-« 
da Im hat« III Alard Nnumg l alle lIIIIIdrlIgc 
LIIUdoIIIIInH 

Am R. May St» neu-Chiean Ave. 

R Eurne11, 
Handlcnde Inrd 

Sclcloi, Saddclcr, Dtrkkcncr 
Pldskc og »Nobcs«. 

:llcpamtloner IIdspI«Isøl-IIIIII, og Tili IN 
sIIllclfc gamma-T 
St Paul, Nebraska 

—«(-u-A »u- .- » Etsc- -V..-.-- -J-:-s(k,-Uk(-a- -. 
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lllsII let-ru- ng pupulusrts Linsz lIIIIIlltsIII 

ask. goes-III og 
sAssTIIA, cis-Wo los-Ano, 
suec-, kais-many 

Pius-um« Los-Ic, 
Lock-, san-du« 
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l««II1ilHl-Isn(lig Purbimltslsts i Voll-It- 
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l(-l’ Nuhl alt-( Ost- 
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»Im-J lY. l«. Umsle til IIll(- PlIIclms i 

H Isslcstk 
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asnsste og vilde ftjtsle Tig fra mig! Lg endelig efter inange lange Aar kotnnier Dit, hvein 
lmvde ventet paa, til mig og førermig til Lands-, sont min Brndgoin, og jeg troede 

kiltjerte stnlde spreenges af ttilæde og ladet inig tysse soin en Brnd af Dig. inen Tn —- 

iiorljaanek mig knn i alle Volks Narvcerelse — fo kh a a ne r inig —- for al inin still-r- 
hed, at min Troskab, hvormed jeg haabede paa Dig —- fok alle de ttidetfeL jeg maatte 
itaa for Tin Styld —- og da —- da vendtc mine Følelser sig et chblik mod Tig, jeg has 
T TM vg bad Vincent, at han sknlde drasbe Dig. 

Tidleph ftjnlte Anfigtet i sine Handetu —, det er grasåieligh jagdc l)an sagte. 
— Tin Ratten angrede jeg det, fortalte Vally, jeg gis derfor nd for at vitle forhindke 

—menda var det allerede stect. Og nu figer Du mig, at Du haver holdt af mig, oa 
tknnde jo nn være godt, derfotn jeg ftod for Tig med en ten Saiitvittighed. Lg Alt 
« hat leg 1111 firskjertfet med niit blinde Eltaieri og min LndskabZ O, jeg troede, at der 
kgaves nagen fsøkre Ulykte end den, Du tiliøjede mig, men det er bog Jntct nnod den, 
hat skabt mig sclvz dog det er tilpas til — det er tilpts til mig! 
ngge var en lang Stand tause. Vally trykkcde Panden mod Josephs Kna, hele hea- 
VVSWE fkjalv i Dødsangest. Saalcdes forløb et tvalfuldt Minut. Men Joseph tog 

de under Hagen og ljftede heiides Hived, hans ftore Ljne siikeede paa hende med et 

alende lldtryk, idet han sagte,hvistende ndtalte disse Led: — Du statkels, ftattels Vallnk 
— solcka Joseph, vær itke faa god imod mig ! sagde Vally ssjsælvendez tag Tin Boote 

ska Wg —- jeg stal staa ganske stille sg tatteDig derive sont for den stmsfte Belgjcrnings 
Hatt lIftede heitde pp i sine Arme, lagde hendeö Hoved til sit Vryst, nrøg mcd Haan 

IHaaret tilbage fka hendes Pande og kysscde hendi uiderligt. — Og dog —- dvg eisk» 
Tig! unraabte han jublende. 

dVClly ftod stille fotan ham, neppe istand til at satte denne l«i)kte, der strønnnede ind 
i c. 6 

Z Joseph —- er det virkelig mnligt —- tan Tit titgive mig — kan virtclig den gode Hub 
We WA- Illig — staktels, eleitdige KrybLD hviftede hnn neppe beseligt-. 

— FAUle Ten der roligt knnde here paa Dig og saa for ind i Tit forgrtrdte Ansigt — 

Mdiin tunde viere vked paa Dig — han maa have et bjerte at Zten i sit Bin-il Jxeg n- 

Mi Wir jeg kan vct itket 
f T. Tit barmhjektige End, sagdc Vally, tdet Taarerne ftyrtedc nd as bei-dek- Ijiie 

UT ieg iui tanter paa, at jeg har villet siansc dette Hjeistes käiag —— --—! AZnii vicd iins 
Wti -isoi«tvivlelse: —— O, Tit kjare, kjasise Mand --— jo kmistigere Tit er med mig, den«-. 
Muser gelber Angekciicnigk Jeg fiiideraldrig tlto met-e, holst-ten naa Sarden eilt-ei 
antreten Tin TIenestenige vil jeg nackt-, im- Jiu .H1;;«kks1k, —1cg;«l inne tot-an T ni Tot- 
HJHD Tut Side, —— arbejde vil 1ea for Tig og Titte —— on gleite Bitt lnsad In vit, Alt 
nd M list In wisset-. — Og otn Tit staat niia» vil jea fasse Tin Ell-and, oni Tn tin-der 
a WA, Vil jeg omfavnc Tim- Kmr, « — Ieg vil tigge og tkygle fualtknge tndlil In hat« til 
« Wsl sg tktasntet inig et ventigt L tdl »Ja oni Du intet andet nndlr niig end Tit-. 

llleF Lande-, ct Mik, et enestc Lib, jaa vil Isg viere tilireds —- dct cis met-, end im iot 

« Fa nor Tu, at ten vilde wire tilireds bei-med? tagbe Joseph iiibeilltlL Mk TU- 

Vsde vaske furnsiet med et Blit? TrsrTU, at iisg vilve kunne taale, at In laa ndeith 
« 4 « E Dgtcg inde i min var-ne Stute-? Trckr Tit ikkt leg vlldk Kahne Mm US Lage 

Find til mig? Lg ter Tn maaste — at Du blev liggende ndenfor, naar ieg taldtc WA 

VOUU vilde rive sig les fra ham og sknile sit glødende Ansigt i Hain-erne- 
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Hatt holdt hende i sine Arme — hun sank straks i Kn.-e, hun kunde hackten 
komme freut eller tilbagc — det var ikle den gamle Vally, hun var tmt sg askrees- 
let. Som et Osserlam bojede hun Hovedet med brustne Blitlc, sont om dette fid- 
ste Slag haode dræbt hcnde. 

— Men Bally, hvorledcs sci« Du ud — sont oni Du slulde do! Er det Stor- 
bondens stolte DattekY Bally, —Val1y — saa tal dog — toni dog til Dig seloigjcn! 
— Det kommer of at leue som en Bild. Heroppc litt-de man jo iiæsten glemme at 

talc. — Du er so bleven ussel og elendig, kom, stot Tig paa mig, jeg shl sore 
Dig ned i Hytten igjen. Jeg er jo just hellerikkc noch Helt endmi, men jeg hat« 
dog flere Kræstck end Du. Kom — her oppe blir man jo »ersten soindel — og jeg 
hat saomcget at tale med dig om, ak, Vally — soa nendislig ins-geil Vally lod sig 
neesten viljelos fore ned — Skridt sor Skridt. Uden at sige et cneste Otd sei-te hast 
hende over Jshavet og ned til Hytten. Her var netop Hyrdediengen. Hosele 
stonsede og lod den unge Pige glide ned paa en mogbeootset Strahlent. Huu sod 
stille og med soldede Handa- Det vor oel san Guds Bilje. at Hatt send-te heude 
ogsoo denne Provelse, og hun bad kun oni Stondhostigheo 

Joseph satte sig ned ved Sitten os heade, stottede Hagen i Haunden og soo 
paa hende med glodense Lilie-. — Jeg hor ineget at gjoie godt igsen mod Tig, Volly, 
sogde you olvorligt —- og jeg haode com-net hcrop for lasnge über-, dcisom Dokto- 
ren og Præsten hoodc tilladt det, ineu de sagde dct kunde koste mig Lioet, dersom 
jeg gik for tidlig hekopz jeg synes decior del oilde viere Skade — thi — iorst un oilk 

de jeg gjeme leoe, Volly — lson gceb heudeo Hanni- nu da Du lsor reddet mit 

Liol — tl)i da jeg sit det at oide, da vidste jeg hoordan det var sot med Dig — soo- 
ledes er det iiu ogsoa med mig, Vollyl Hatt klappede hendes Damit-. 

Vally trat sorfcktdct Hoanden til fig. 
Joseph, un oed jeg, hoor Du oil heit! Du mener sordi seg hat teddet Dit 

Liv, at Du maa holde as mig of Taliiemlighed og ocl endog lade Asra i Stikkenl 
Joseph, indbild Dig ikle det, thi smi sandt Gud lever — jeg er vel elendig og slet 
— men saa slet er jeg bog ich-, at jeg tagcr iuiod en Belomiing, jcg ikle hnr sor- 
tjent; jeg vil ilke have et Hjette til Gaul-, som en Trikkeslilling — et Hinte, sooi 
jeg besudelt viloe stjirle sra m Auch-» Net, det gjor Grimm-Vlin bog ikte — hoor 
meget ondt lsuii end ellerd lim- lejeil i sixlc Lage! — Gud von-e lovct, at du« bog 
czlduu gioeo nogrt Lust, sum zeg iltc ei ists-no til at gis-ej um«-ne huu with 
sont om huii talede nnd sig set-. Hort htm samleoe sine sioste Alaska-, leiste lnm 

sig op og vilde gao heii til .L-.i,:i««n, hope Hist-bedungen sod og slojtroe en Sang. 
Men Joseph holdt hende fast tut-d liegge Arme: — Bally -— hol dog Herst, houd jeg 
her at sige Digl 
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PMZEJZJMJVUJVE 
PIHMJII WUIUIIT O DIde U. Axt-« Philstlslphls 

A. sinnsng IVokstnm l’m.i. Aqo at 
M las Hallo Nin-oh ("lil(--ths, Allons-. 

Skandinaoer i (8·cntml:«.lccbmska kun- 
dc crholdc Oplwning om Villrtprifer 
m. m. hoxs A. Catlspn, Fonmlter af 
Bankgaatdcn i Danach kon, Rcbk 
som n- Linicncj lusfulbnnktigede Agent. 
Hast beiomsrr cuhurr Fortsporgsel med 
omgaarnde Post. 

Americnn Linien tilhyder den ypper- 
ligstc PadfagrrsBefordring 

--— m com 

Daimmm Npme oq Ida-w 
Paul Andersou, Agent i St. Paul, Nebr. 

,x-,. ....,. —--..IE 

Rasnmö Hdtisiibah 
County Jnägo and Notaty Public-. 

—.— 

Aifamk retsligc Doknmentcr og besprgrr 
jin-Mike Fortetninch 

HI- 

Judkasiekek Woge- Fokdringer. 
---— « 

Skasiek Agiukance paa chudom nnd 
Braut-, Lyuilty og Orkanek i godc og Mist 
Kompanser paa gnnstiqe Nimmt 

—O-— 

Villige Pengelaan i Facme skusscö hartigt 
og bestes-It. 

St. Paul, Nebr- 

Døve. 
En Perion, iom har vaket dsvi W Aar 

og hvid Dis-heb iaavel fom Saft-n for Ore- 
ne blcv kurekct ved et fasrdelcs enkeltMiddel, 
sendet paa Forlangende Vesrivelse over 

sammt ul cnhver iom Initer det. Man ben- 
vende sig til J. H. Nickolfon,177 Medu- 
gall St» New York. 

Dannebrog Madade 
holder paa Lager 

de iorskiellige Stags fast-ff og Haltet Kde 
Flier m. m- 

M Eu god Walim of Jst-di baut-s stadig. 

Frank Hart, Eier. 

Carl Schiødtc, 
Dunst Dyrlægc. 

sich Eventual- 
Osstce i Geht-« Apothek- 

Gmml lslkwL Nebraska- 

AUM 3UMEN. 30M 
cmm Dann-Miso 

Basis-Dir Beim-driin fra m til 

Rome- Svcrsqe, Danmark 
og Finlaud. 

Ttlbndek de yvvkme Bett-Immerhin dir til alte-la- 
vesu Brust-, sann den ulmlti Omiom fsk Wasf am 
m me Vetbefindenm under Nrtinr. 

Ammcr i allt- Vcstkns Bim- oq Mundther 
A I- I- A I «- c c» 

MAS. l. sulvcth Gen. West. Its-ents, 
Manuskr. III Las-Its st» cUIcAcT lu-- 

Atron, Coloradw 
Hist-let af Nreeley og Main St. 

Tajcgi demu- llge hat aabnet mit uy 
Zion-, anbcfalerjcg mit ny Varrlagek m 

alle, som vcl fonmde mig bekes Søgning. 
Un re rl Mpandlingskal ftedse oasrcs mit 

,«xornmul. Lust I unt Since forciindrg alt 
dumm-inde- ttl rn nlnundclig ijpbmandzfor 
mutu 

Leg hat« en annavuk Umf, jom vtl 

mou- an nn« at n- mns Londchnrnv behand 
let zum demn- :W(md-.-. scotn ind, og hm 
von- 1Trssc1«, ca K utl indic-. at vi san under 

iaslgcnllc hksrt Ins-n Akt-um ng tslltge vtl J 
imm- nn og gode Fussk- 

lsdks sz !o1l)1ndtlt··u, 
(»·. ts. Haut-ku. knirsncjten 

Litqndnunmt Mul: zlkodyrrih 

Otto Mel-Z 
(T-en tydske singterJ 

har just aabnet Fortenring i det gamäe 
Pofihus, og tander sig at bringe i de is- 

rede Standinaoerg oelviuige Eiiicdriag 
sin vclforfynedt Smgtervutik. 

Pan Lager hoidcs en iizxciig Entsp- 
ning af saavel ferskt sont faltet Kij 
og Flesk samt alt til Fuget l;enl)o--ende, 
der affikttciz til qangbare Tag-spuken 

» Baumes primus Krautk- 
i D 

let mit Motiv, og kun dygtige kxolt be- 

jskjæstigeg i mit Stagteri. 

. cito Men. 

zThc Perkins Mut Min, 
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