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Ik;IiIiIniiinoIIcIi«, stod forleden 
i;«-;. de JlIIikcl oIII ».ioII"k«, 
H« s.I-IIIII IarIIkIeIiIIisk foI de 

IIIIIIIs IIIIkIIII Folsdg pml 

;z i· : I Rubrik III] dlIbctc sum-UT 

» M ,-»——«ik««- IIzi dIIIIske Shiftc oII 
JIIUIIIII lIIdcr i Iin Hellch ·;".I’ i 

I» chscII IsII viinII IIgafIIjos 
I HM IIIIID dII IIoIIkc Mosis 

.1.;z;;I.IIIHd T IItIIkcII i ooIt Sinn 

« «- kiIsII LnII«III-1IdiglIed, kIt chcu 
IHIIII iIriuI«DmIIII-1I«Is gcaI,c1- 
in 1II1IIdIIi aIIIiIzIrH at goa, gchI- 

I- I«Ii:Iks«-l. If 

k« IIII IIjasldis for en I"III, dan- 

IIIIIIiinIIiIIId, bin- derfor Iale andet 

Inst i kIlIIiiIidcligt Sclskab. Pian 

««;I,,IIIIi-1ii IIf, at chIoiII IIogen Iolcr 

II, IsildIs tilIiIschurrcndc kIscIksri viere 

III 1InI-incd, III haII bIIIc hats gaaet 
::«.:)lI1IIIiI-I·kIIIi-Ii, idct lIojesIe fre- 

3cnIi1mriIIIII, kon, at hatt 
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»I« ,;.I1II»IIiIIIII-I"cl« 
«: IinIkI blin andern-ch. 

I eIIt i-II« Isn IIiI lldvikling Inaa 

«-,?.I-::i-IIII«-n. M II al p a riig In- 

;:1II« Eloiclou cr her af chI 

Juki-Jng. 
i««« IsIIi IIIII1-Isi1kI-I, Eil cII Mængdc 
»;;;. « Is·IIin«DI«1-, der lIIcIIIIIIc fm Inicr 

Ii Htc ;’.-)I«uiII, fiiak uelIe IIg IIIIiiII: 
Is-Ii«.. mundtlige og IinftliIIc Be- 

.I«:.I, TI- Isil IIicdlIIiIIgc Sprogct 
Ii.I-:II, Iiccn Lillob Iil öknot, Iil 

siII II UI«;-I1I·,I1I- digisc vil nich-c nd- 

:-.idI-I, og Iil Blut IIIua ogsaa de 

m- ZIIIlIr Iiiccplcic Kiendsgjernim 
ImIII de nptugcr Euch der cr 

rIsnI III-Dir at IIIlc og fkrioc den-g 

IIIIIIIIIL Tit uorske Moder-zumal 

dIiIndIig i lIojeIc BIIskolcr for eII 

«- TII as Nein-me bliue dct i Tale 
EIIiiI IIIidig beIIIIttedc. 
Tua dcnnc Maade vil der gradvis 
befinde-z IIIIIId IIImI kan kaide et 

IstIcIIrIIdc Societet. Nam- 
iIm cis blcoct indliIscIIdc, at Norsk i 

III ÄIIIIIandikke er ringen-. eIIdTaIIsk, 
I HIIciI Inm- brudt og Resultatct gi- 
TII IIoIsstc Maalsz Sejr vil vcrre 
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Hy« 

Skjkcmt 

«IIs1«I-I·cn: »Har, Peter, vær IIII op- 
«IionI-. IiaIIr jeg altsaa siger; »Fade- 
IscIIiIIIche sine ottc VIII-II,« cr dct faa 
Idlc: eile-r T«idcfol·m?« 

»I«m1IdlIforIII « 

irIsII-In: »:IciinII. Wien hvad hcder 
i I«idefor1u L-« 
«I"II·I·: Juden-It bleu rclsignet IIch 
LIIIIIIÆ 

kIIcrz 

«I·(Ii"tifk·. J BIctagIIcIIIpderdeuIIge 
II IIIIa IIigse IIcstdage Ined rodei Kin- 
lsIsIKIIIc med Solv- eller Guldbaand. 
IidrIIc visit-, hvor sIor Medgift ved- 
mendc unge Pige har. Hver Solv- 
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stkibe betydek nenilig 100 Fres. og hvei 
Guldsiribe 1000 Franks i Rente oin Aa- 
rct. Denne Skikg Jndsskelse has os 
vilde sikicit blive inodtagen nied Gliede 
as den hnabesuide ineindlige Ungdoin. 

O sierlandsk Otdsprog. Den 
Mand, sont vcd noget, og ved at han ved 
noch, han farer et lykkeligt Liv. Den 
Mand, som ingenting ved og ved, at han 
ingenting ued, kan sme et taaleligt Liv. 

sMen den Mand, sotn ingenting vkd og 
sikke vcd, at hnn ingenting vcd, spiek et 

IcleiAidigt Liv 

I Asedsorem »De siger, at De sandt 
IO Sedlen ?« 

»Ja, Or Assessor « 

,,Og De gav den itke tilbage?« 
» 

»Jo, Hin Assessor.« 
s »Til chicn?« 

»Nei, til den nlniindcligeC irknlatioiM 

s Sleinine Anclser. »Gaa ined 
iop og spitz Frokost, Petersen, Rask og 
Filstiup konnner Ined.« 

»Nej Tas, Du, jeg har ikke iaget 
Gadedownpglen nicd.« 

»An, hvad son? Dn kan iigge hiennne 
hos inig inat.« 

Forbcdring. Prcrstem »Nun, have 
ininc Forinaninger san hjnlpet noget pan 
Deus-J Mand?« 

Koncnz »Udnm:rket ! « 

Prcestent »Halt konnner altsaa ikke 

fnld hjem lIen ad Mos.·gcnstunden··«M 
Kinn-n: »Nij — nn konnner han alle- 

rede fnld inesn sil. Id. 

En Jasch histoiie »ch cjcr 
en Raphmicihimd, sont der vcl neppc sin- 
des Magc til. Diana beonre denS Næse 
for Snne, for slig Næse gaar der ikke 

inangc af. En Tag var jeg paa Jagt, 
inen var snært uheldig. Da jeg havde 
stovct omkring i. :3 Tiiner uden at løsne 
et encste Sknd, stansede »Fido« plndselig 
og jeg med. Men der wrte sig ikke no- 

get, ingen Fugl fløj op. Hunden vedblev 
at staa, viftcde ined Halm og begyndte 
at skmbe i Jordcn ved en Hasselbusk. 
Jeg ncennede mig soi«sigtigt, og Hunden 
blev ivrigere og ivrigere. Endelig maatte 

jeg hjælpc den og plndselig npporterede 
den en ny Porceicenspibe, paa hvis Ho- ived der var inalet en Raphøne. Jeg hat 

idcn altid hos inig sont en Erindring. « 

i Et inodigtBarn. Moderen: »Du 
vil have flere Blonnner? Hvis Du spiser 

isicke, bliver Du syg!« 
i 

Drengen: ,,.L)I1r, Modu, gio mig en 

Iheiln Sties til, og send sna Bud esier 
»Lægen. « 

,,Hvad er Humbug 9« spurgte en Dat- 
ter Im Fader, og Faderen svcnede: »Ja, 

»der skal jeg sige Eder: J glennner altid 
last sy Knapper i niin Skjorte og endda 

gaar J hver Dag og sorsikrer, at J hol- 
der saa nmaadelig meget as mig. Ser 
J, dct er Hunibng. « 

» 
Dr. Peters Kllkjko vinder mete 

og mere Jndgang blandt detskandina- 
visks Publikum. Hvis nedensiaaenne 
Vidnesbyrd ikke ere tilstrcekkelige for 

Lasseten, faa sitiv nogle Ord til Dr. P. 
Fahrneek 393 Ogden Ave» Chiropr 
Jll» og ImrmekeOplysninger vil erhol- 
des· 

Gnnvald Seinersen Bee, Men, Minn., 
striver d. 20. Jan. Its-Hin 

Sotn Vevie paa, hvok god Birkning 
Dei-es lcrnuio hat-, knn jcg sige, at en 

gannnel Kone i mit Nnboskab fpgte Liege 
sierc Gange nden Resultat og hat ligget 
tilsengs i lcengere Tib, Inen efterat hnn 
begnndte at beuge Kunm0, er hnn kom- 
Inet sig ina, at hnn nn hnppigt kan for- 
lade Zeitgen. 

Jeg for nein Del har lidt af Leder- 
fngdom i 5 Aar og brngt 5 fsrikjellige 
Leger nden nogenHjcelp. Der-es Ku- 
111150, er det bedste jeg hat fnndet, da 
den holder Systemet fundkonnnen iorden. 
Jeg hat ikke hart andet end godt om 

den. « 

Halvor Olsen, Aadulen, El Paso, 
Wis» striver nnder Jan. 30. lssm 

Deres Medicin er nn kjendt og meget 
fordelagtigt omtalt af dem, sont hat« 
prsvet den, og af egen Erfaring kan 

ieg sige at Kunuco er den bcdste Me- 
dicin, jeg hat bragt i min Famile den 

sum-er fnldkonnnen til, hvad den ndgivcs 
for. 

For alle neertnere Oplysninger tilskrin 
Dr. P. Fah1·nen, III-z Ogden Ave., Chi- 
cago, Jll. 

·- III-.- 

For Formen og Hnsct 
Godt Sntør kun ej frembringes ved dank- 

lige Grcesgange 
Fnrmeren hat ingen Vrng for daarlig Ve- 

scrtning —- aldrig NeoinsL 
Alle Slags Kreuturersynes bedre om detes 

Feder-, naar det er saltet. 
Der er en Ting mange af vore Farmere til- 

trænge og det et en ged, iolid Stellv- 
Prpv ej paa at siltrere daarligt Band i- 

gjcnnem en Ko, og vente at facj bedste Stags 
Smar. 

Lad ikke Grifene have et vaadt Leie. Helle- 
te brnge godt He for Strøelfe, til nogct be- 
dre kau skafses. 

Antallet as Buihelö pr. Acke, og ej Anteil- 
let af Akres nnder Moo, fortæller os en Far: 
Inerg Jndtmgt. 

Det eren Fejl, at man beskjasrer de gamle 
Trakertidlig3 vent, indtildenopperne beginn- 
der at springe nd. 

Det er tløgtigt at slytte det syge Svin fra 
de snnde, wendet er kløgtigere at flytte de 

sunde Svin fra de syge. 
Bi er un i den Tib, hvor stor Forsigtighed 

sknlde brnges for at nndgaa Futen ved at 

bytte Kreatnrernes Feder. 
Den Fauna-, der faar de slefte Its-g, er den, 

der staat tidligsi op og steifer sine Høns en 

god og vatm Frokost ved Dagens Freinbrud. 
Tet er knn en daarlig Fortetning at ablau- 

ne Liebste-eben men gjør dn det, da skriv 
stkaks ned, naar dn udlaaner, hvad du nd- 
laaner, og til hvem du laaner. 

To Uger for og eftet Kælvning bør Køekne 
gives et affjølende lassetin Feder: thi dette 
er et'Tidsp11nkt, da der er Fare fokbnnden 
ved at fodte med MajsmeL 

Man burde ikke søge at jede Høns paasane 
me Tid, man ønsket at faa det størst mnlige 
Antal Æg. Hoche, Haare, Melk, Kde og 
Grøntjager et bedre Føde for asglceggende 
Hmts, end Majs. 

Det saurer sig ligesaa godt at opdroette 
Svin paa en lille Faun, fom paa en stor, og 
for en Farmek med liden Kapital, er Optik-akt- 
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niim of Svin i Ulinindeligbed en filler on 
bitt « Ilej til at opnaa lldbytte ni den ind: 
stir« t. Kapital. 

For Hufen 

Jndebngt Fiel-. 
til-c samtnen en »linndckagedemnt l MA, 

zl Spiiefkeinld Sattel-, .et nannte lidet Ctnlle 
sämm- (l'an oglaa nimmt-est en icon spd 
Bleib sanmeget Mel til ordentlig icon Kis- 
"del ikjækesi per-ne Silber og kunnte-Hi Deinen. 
Banden instit-o over selben nied et etnkke 

Kämmy ioin man unsre brnnt tin stdet inni: 

tin-staa. 
l 
! Fnldte BiscniL 
l Kogt eller siegt Kde hocken nied et Log. 
lidt Salt og Peber. ist Einst-e Sinne toni 

Inn-c i en Winde og brnneilz deri kommen 2 

sinim Spiseilcrlnlde Mel, spielte-s lned Banki, 
ekler er det· levnet Sttppe eller Sonst-, ei« del 
at ioi«eti«celle, lidt Bin vil give det en gov, 
kraitig Sittag. As Viscnit illa-ten lsen vol-i- 
lle Port as sont et Lang, bei nebst-sie nbhn 
les; beri lomnmä KindeL Waget ice-Med- nun 
og de dyppes i Meil, for de komme-J paa 
Banden, ioin nnia verre fat over Jlden, nsed 
et Stykle Sinon 

Kind lPeberrobsiaitee. 
isst Stoffe Sinne konnnes i en Winde ellet 

Bande; nnardet kostet, kommt-s l Luni-ite- 
inld Mel i; koin Sinn-e cllee Wand i. til 

tnndl; bereitet kommen Escin reoen Ilsclter 
i«od, lidt liddike og Entkei- eftet« Email-. bei-i 
loniinecs Elimi- ctf .nipd, elber ntti man oil, 
ttjød og Cancc hoer for fig. 

«- « 

Gianil lslantl Mit Worts, 
l. T. PAlNlZ å cu» lijctu 

; 
« MTi-1ido— oez Sara wie no 

sit ist«-unt- esllets Mimnur 
—- Snmt —- 

ltilisxitiitx tot Zentitlssnltin 
Cis-net Ists-ach - Nein-. 

N. li. Ilthlill 
Dansl llirmager ou Jan-isten 
DANNBBROG, NBBRASKtL 

Reparationcr af saavel llhtsc sont musikal- 
slc, optiske og metnniste Jnslrninentrr absp- 
rcs billigt og samvittighedsfnldt. 

Naar De reifcr 
er detgodt at have i Erindring, It »Ihr 
Butliugtvn Wust-« holder i Ratten en 

gjennemgaaende «llci·sonsvogn til Lincoln, 
hvor den trceffer Forbindclie med et hurtig- 
gaaenbe »Veftibnlc litpretzs Train« icdstytet 
med frie tsænesiole og forlynct med Pnllman 
Sovevogne, direkte giennetngaaende til Chi- 
cago nden Stifte. Ligeledes knyttes For- 
bindelscr med giennetngaaende Log til Ten- 
ver. 

BurlingtvmKompagniet cjer enBanelæng 
de paa over 6,000 Mil forsynet tned Smal- 
stinner, og har Forbindeliek med andre nig- 
tigelkentrey neinlig, lfhieago, Brot-im St- 
Lonis, Kansas tsuy, Ltnaha, isheyenne og 
Dench 

Für Billetter og lliiderretning, hcnvender 
matt sig til hvilteniomhelsi Marions-korpul- 
ter ved Buklington Bauen. 

» 

Mks. BrockIIIaIIII’s 

Giordcmodchkole 
II· den IIIIsIl paIIlIdellIII-, da den cIv Indkoum 
III-Ist undu- EIIIleII JllInInö I WH. Web 

Erden III Mdlkldvldcnllnlnsn IIIIII Nun-me 

I dknnk Llolc grunan UIIdcroIIIIIIIIII I LIIII 
doIIIIIIr, loIn IIIIsdwnsö III LIIIIIIIIIIIIklIbrt og 
IIIIdIsk VIIIIcllrIIchI IIIIIIIrlIoIII LIIIIIIochIsIIII 
LIIgdolIIIIII-. MIl Adolpunl II« IIldclN IIIIi 
untc los Damm tin InsIIIIsI iIII NrdloIniL 
VII-III- «’IoI«IIlIsIIIInII lmIIIkllonI »LlI-l«In-InnII-llg 
lchcI«. DIIIIIch loIII Mel-, belny IIIIII III-als, 
da Im lIlII 25 VIII-II «I’IIII«III;I I alle loIIIdelIge 
Logdonmnn 
Am R. Man St» met-Colean Ave. 

R Burn811, 
Handlcnde Inrd 

Scchol, Sol-denk- Dækkcncr 
Pidfkc ou »Novcs«. 

klirIIamIIoIIcr Itdjm·I-IHIIIIIII, og Illlnsdd 
llIllIslle IIIII«IIIIlI-I«I·s. 
St Paul, Nebraska 

» IFng Ez« ,«I«lll1 Plllllllllll Llll .- 

stJossIIlIllä slilntl atlcls 
UNION PAkchlc ROUTL 

l)I-IIanslIsngpopulnstsl.iIIjI-iIIII-Il(-1II 
OT. JOSEPH og 

satt-IN ewqu Ist-Inv, 
sen-oh Fast-neun 
III-sann Yomg 
com-, Lunas-, 

Uns-nos, »sama« 
Aulis-, via-com 

TI) Ilgigligc lltug i III-Ist kerning 
plm IIIIVIOIIIIIlele 

kIlI Wllnlug III-II« llIIpIII 
i l(««)1«l)iII(l(-ls(s IIIIsIl l):IglI-II-III-III-. 

NII PIllmaI PalailsssoIeIogIe 
IIIIIII Nntlogssmu 

TI- lltng i LIwr III-using iIIIIsllIsIn 
kunnqu og MI«(’II»I. Juni-Tum. 

Icl ngsnlIIsIngIIIIIsIIIIIs Tug i lIvcsk 

liIslIIiIIg iIIIIsIlIsIII Ann, Wit,(«(ix, 
MINIIHV l«’«IIIII-"tth.n, sIssI-"I«»N, YUIIIIJ 
l)«IIsII)H (’I«I·I" (-g1«INI«(-I,N. 

l««III(In1-nkstt1igl«’I)I-l-it«l(-I.-·I- i VIIlII:I- 
mism IIIIII UNIIIN l’II·II--I(-’1’»g(st- fin- 

Uhu-In CIII N( II l-- I I- I s, »I; Punk- 
tor Not-II og Onl. 

PurlsiIIIIoIHIs Alius i GIIANII IZIJNII 
IIIOII U. l'. IZIIIIIIII til :Ill(« PIIIIIHcsr I 
Vogtuk 

l«’IIII1-sl-IDIIIIIF.:Purlpinsllschsnstl II.1.’. 

Dejiuust i SI-. JusIcIIII Int- I«lIII"I-I«l. 
Punkt i Not-II, Ost «,«.-; Syl- 

A. III leUNI 
ÄCZIINT I I).INXI-«Illl()(i, NIsLlth 

I. Toll-M W. P. Illslllslllls 
titsleu-«- MANAIIIHIL U. l«. G "l". A. 
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ide var talncmlig for hans Vcnlighed og fyncs, at hendes Skjæbne ikke var 

slcm endda. 
Kmnnncrkonen hadede Peter, hvem hun troede onl, at han for-fette Niels 
L Hnn hasvnede sig ved at lade Peter drikke og gjsrc Gjæld i sit Has, og 
ldcn snmmcde sig op. Da Niels dpde, krwvede hun Afgjarelfe, og Peter, der 

tlig ikke gjerne vilde, at Summen-z Styx-reife straks fknlde Hkontme for hans 
Es Tren, gav gode Ord. Sagen ot«dttedes, faadan, at han skulde give en 

MS erpligtelse, ag den strev Soren Post, thi fligt forstod han sig paa. 
men var 250 Rd. eller blev afmndet dertil, og det fastsloges, at Peters Ei- 

"’«- HUI Ia Jord, Ind- og Ildbo sknlde vate pantfat, vg at Kirftcn knnde ta- 
et Cg jage Familien ejendomsløs dort, hvis Renten ikke bestemt blev betalt 

Wus, inden Juni og December Maancds lldgattg. 
Jsik thsind gik Peter ind paa alt, men Sagen dulgtes ikke, som det var 

lovek; hCns Kone sil det at vide, og det kan nok vier-, at den fagtmodige 
de fra den Tid udtalte sig faa bittert mod Kraft-nein hvem da ogsaa Peter 

de M Lejligheh stjsndt han läge fuld nndte hende sin Spgnlng, naar han 
TM Skilling at fätte til. 
anskabet mellem Nielg Ravn ag Glase-Peter forplantede sig til.deres Born, 
spkstjkllige de end vate. Motten, der var sit Hjems Hadegaas, var flygtig 
tsindig, naar han overlsdt til sig selv, men Jnger var sin Modus Trost og 
VI vg var da ogfaa afholdt af sin Judex-, for Lan vidt han knnde holde af no- 

Den lille Pige i det fattige Hjem havde paa sin Vis faaet en lyllelig Art-, 
hu« huvde Moderens taaltnodige Hjeerte og sin Faders vindende Vieer og til- 
de det. Pigebarnet dlev gaaende hjemme, thi Moderen knnde ist« affe 
US heller ikke godt undvære hende, da hendes egen Strebelighed tiltog, saa 
MEppe kunde hjælpe sig felv. Jnger leerte Syning af sin Moder, var ftittig 
hun Vg tegnede til at blive dygtigere, da hun havde Kljgt og Stjsnhedssatts. 
Terindtraf et Aar, da der var Dyrtid og Fodcrtrang og lidet Arbejde, saas 
ksv strengt for de to Kvinder at skaffe Faden til Hnsstanden og deres eneste 
Tet ssa galt ud, da Tiden nætmede sig, at Renterne stulde betales, thi 

tViocede ikke onn, at Kirsten vilde brnge sin Net og gjere dem hnsvilde. Selv 
bktv urolig, og da han fik noget Arbejde has en Tsmmermand, lovede han 

olde Faste, som han kaldte det, og opfpare fm Fartjenefte. Mod sin Sasb- 
de halt Ord, og da Tiden kons, hat-de han et Par Daler, Konen hat-de 
W USE satt nieset, og saa var Jngek ude i Rudolaget dg sik lidt Forudbeta- 
paa SYUEUSL faa Peter den sidftc Juni gik ind til- Krokonen med de sent Riss- 
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J Ostkanten af Stallerup Kirkegaard ftod et gammelt Ælmetrce, der takte 

sine lange og lavtheengende Grene oidt nd over Kirkegaarsdigct og slyggede over 

Kirsebaklens Skmnt og den neden for lebende Vej. Det var en Sommerdng ined 

drioende Slyer og Solslinsgliint i hurtig Veksling, san Lys og Skygge droge hen 
over Jorden i rast legegang. Binden fufede i Æltnetmets brede, løvrige Kro- 

ne, men pan Skmnten under Tretet var der Læ og Skygge, og der laa et nngt 
Menncste, i Færd med at efbarke en Pilegten soin til en Bartflojtr. Snart ka- 

slede han dog Legcvcerket bort eg strakte sig tnqgeligere i Greksfet. Det var Mor- 

ten Raon, Krceinnier-Kirfiens eller Kitsten Ravns Sen, som her tog sin Mid- 

dagshoile. Hnn haode næppe syldt tyve Aar-, var tennnelig hoj af Bygning og 

havde lange spinkle Lennner. Ellets var han en kjpn, nmrkhaaret og fkjasgloo 
Kuns, men hat-de noget ustndigt, flygtigt og drengeegtigt i sit Versen. Han var i 

en Overgangstid, der kan have starke Brydninget; i hans Sind var der unben- 

dart sandanne til Stede, og han talte teticmelig helft-fiel Ined sig selv, san det lod 

til, han sar vred pan nogen. 

»Jeg fknlde fove Middngsspmy nien jeg kan ikke. Jeq er tjed ef at sank-, 
kied af at nebejde — ogfaa kjed of at se pas de flyoende Skyer, tl",i jeg kan itke 

sokn de flyoe vide om i Verden og leve sf Luften. Kunde jeg det, fle jeg bort 

stqug, thi her et der intet, fosn holder mig fast, ingen, som bryder sig om mig- 
jo, en er der maaske, en hialpelps Stalkel, men dog bedre end alle de andre. Det 
oil jeg nu ikke mnle paa, for jeg hnk nok i min egen Del. —- Jeg kan ingen Ting 
ndrettr. Alt, hvad jcg soketager mig, er galt, og det knn jeg stafie vidnesfast, 
thi inin Moder, Inine Softre og Soogre vil bekrcefte det Ined Haand og Segl, om 

del forlaiiges, og de vil tillige give inig Atteft for, at jeg lignek min Feder paa 
en Prik og knn aldkig blioe til noget. Er det min Skyld, om jeg ligner min Fa- 
de« Og hoorfor hat de fna ikke tagt niig hos heim heeinde paa Kirkegaakden og 

gioet mig en forfonrlig Dyne af Greesterojl -« Jzoeiniddag dkog jeg nd at pleje, 
og baade ieg og Studene var flittige, nien da oi nar omtrent fasrdige, kocn Soo- 

ger Kristian og sagde, at den Ager stnldesnetop ikke oeeee plsjet. Derefter git jeg 
nd at slna lidt Klever til Studene, inen da ieg var feerdig del-med, kocn Svoger 
Seien Post og fagde, at den Kløoer maatte jeg itke slaaet, for deraf vilde han 
haft Klsverfrs at san sine fkqbede Tidfeldrinkcr med. En Svoger knldte iniz en 

Toofe, og den anden et Fee, og de haode begge Ret, thi de hat altid Ret. Da 

jeg san koin hiern, var begge niine Sestre til Stede, og de og min Moder holdt 
stort Gradegilde i Anledning of at de hqode hakt, et jeg i Sendags tabte 13 

Skilling i Keglefpil. Det osesie vak, at de ikke oidste, jeg haode Pengene, 

ÆIJEJZJCÄZVLJME 
IlcT k- lc FVIUUII FAMILIE U Akt-. Hislmlslphls 

Ä. Jungen-z Wontom 1’ass.Ag-ont 
M la Hallo Ninus Nilus-» Illinois 

Shiudismvcr i (-fcutml:Nrbt-aska kun- 
dc erholt-e Oplycsning om Villctpriser 
m. m. hoc A. Ein-Noth Fonmlter af 
Vamgamsdcni aim eh rog, Rohr 
sum cr Linicnss brsuldnurtigebe Agent. 
Linn besonnt rnhocr Forespurgscl med 
omgnarndk Post. 

Anker-icon Linien tilbydck den ypper- 
ligste Padsagek-Brsordring 

—--— sk« II lll --—-- 

Dominiks- Rome oq Svemp 
Paul Anderson, Agcnt s St. Paul, Nebr. 
— 

Rasmus Hannibal, 
Connty Jnclgo und Notary Puble 

——..-- 

Assaner tetslige Dokumcntek og bessrger 
sur-wisse Fortentinch 

—D.- 

Jndkaosercr Benge- Fort-ringen 

Ckassn Mit-Wut paa Einwand mid 
LICtaIId,Vy11ild, og Ikaxm i avdc og solche 
stompamn sum gnnsngr Vilkmu 

.-O — 

Villigc ngclamt i zur-me skasscö hat-sägt 
og besicht- 

SL Paul, Nein-. 

D o v c . 
Nr Person, sont hat« Unsrer døo i M Aar 

og hviø Den-heb saavcl som Such sm· Økcs 
ne blev kuner ved et sasrdcch rnkeltMiddel, 
sonder paa sssorlangeswc Bescrioclse over 

sammt ttl rulsvcr som anskkkvct Man heu- 
vcnbr sig til K s) Mckolsoth 177 McDous 
galtH S»t New York. 

,-,,.,- -- 

Danncbrog Kjodndfalg 
holder paa Lager 

de sorskjcuige Stags swksk og Salt-sc Its-w 
Flassk m. m. 

M- Cn godchkvalitct aschdtl)c1veöstadsg. 

Imuk Hari, Hirt. 

Carl Skhiødte, 
Dunst Dyrlægc. 

—(Crgct Hospitnl-— 
Ofsiee i Gemen- Apothek- 

(imn(l Island. Nebraska-. 

Tis- «IloMnc-ul"» 

Wileq IMPMEIJ WH 

Behanle alt Stagg Hi med Drittel-. 

Kapacltet 8—12 Tons pr. sag- 

Er i Spidsen for alle de andre, 
let, samt- ftært os varii. 

—- Send eitec lsitkulæke — 

Mantis lquBaanlmatljne 
fparer Ist-M ptst. af Flosipkisen paa Buond- 

6sn Treus kan lam- 2—3,000 
Vaonb pr. Tag. 

Lied en og sammt- chgclic strammes og 
aifkjasrcg hvert Vanild og lirggcgi 

ndttmkt Ztllling paatliammcm 

Of siitkulasrek fktt. Ahn-flirrt 

W. Ä. LÄI D LÄW, 
chekokee, Iangsa- 

Otto Merz 
(Tcn tydske Stagter.) 

hsns jnst aabnet Forretning i det gamle 
PostlJug, og tillader flg at bringe i de c- 

rede Standinavers velvillige Ermbkiug 
sin vclfotfynede Singterbutik. 

Paa Lager holdes en rigelig Insp- 
ning If saavel ferskt sotn saltet ijd 
og Flest samt alt til Faget henhorettde, 
der affattes til gangbare Daggpriset. 

Baumes Man Krautk- 

er mit Motto,og tun dygtige Folk be- 
fijckftiges i mit Slagteri. 

Otto Reu. 

This Phkslcihpsk winkt still 
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.- .- Als-Isl- Solltrataki 
muss-p- sehr 


