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I.;II.I.II’.1kIIsII, den lttde April W. 

I..".:.I;sn Inmr Inkppe tilbagc fokI 
cIIIquIifke Hovedstirder Ineds 

« II; «"I’cnlilech tIl .stet«dagsbI-IIg.s 
—;I-»I II tsIIsIIgIIsde lIatIIaIIIlige Flut- 

Z...I;I1Is-I-t III-Ia de IIIeIt Iistadigej 
-«..--» puiuldcr BIIen fonI RegelE 

« 
HIIIIiIIlchcsAnbringen Men« 

II VII IsIIdnnndIkilligt tilba:.- 

,-» IIIIDIHIIIIIIn tan bettagtrg soIn 
Latini-Ihn pIIII dette OIIIrImdez 

M ,;I»It»1I-IIII«I, sont endnn kan- 

sII IIIIIn iAItrs Bcsked oIni »Sel- 
-s: LIIthIcogpchen«, hoor Bro- 

»IInI-Isktor Meyer yoldt et Forcck 
.:;I.’IItIdrng’ IFordringcr til en ren- 

I 

(’"II. 

»I« Isctuct, der IIIvivlsoInt er en Au- 

«««««« I tIIcIIoI dette Spørgsinsal, frem- 
III-sc nulig Neboendigheden af, at 

zxindcn nltid holdtes saa ren sonI 
II In. ItloakIIIsthnet kan aldtig blive 

u IdIcIIIt og Aflsbet bør der altid 

ksIzIII IIthent III-je Ined. Af stor Dig- 
I;:.I«I tck, at OveIfladen af Gader 

I IIIItIId prladIer eI saa jcevn og glat 
um« IIIxIIIIII. En alnIindelig Chaucsse er 

I; I IIuIitedsJItillende, og Ielv en jckvn 
II LIiIIItIIIniIIg lader meget tilbage at 

IzIII-, ; IinIIIod havde Træbroliegningen 
I.II. IIIIIdIslc og lider kun af den Man- 

u« .Ii ctkc alle Blokcene er lige starke. 
II It III-It IIIIr Asfalten, der var ganske 
III oII Iasun og fri Ior Støvansanilinch 
IsIIdIsIIIIsJ Renoning burde udelukkendeI 

kIIItIIm III det Oerntlige ved HIcelp af: 
cbIdIte III-Ie- ogBandingsapparater, og 
et utII i hojcste Grad urigtigt, at Inan 

IIII IIIiIIdIe Oenstm til SInaagaderne end 

tIdc IIoIc Hovedgadei; thi uetop i de 

malte Moder og Strceder var der sterlig 
lndlcdning til at værne ont Sundheds- 
oIlIolchIe. 

As Itor Vigtighed var det ogsaa at 

aIIIchnsaffaldet i hensigtsmæssige Be- 
oldIsIe og daglig lade det afhentr. 
Ioor Itore Masfer der ophober sig IIf 
cttc Afsald, faar man et Begreb om ved 

then-, at der i Kjøbenhavn hver Dag 
ortkjorcs 25 ftore Vognladninger deraf. 
Unmut freinhcevede Taleren Eli-dom- 

jglchen af god og rigelig Vandforst 
IiIIg, ren Luft vcd Henflyttelfen af II- 

InIde Fabrikker til Byens Udkanler samt 
karpItoIItrol med Scagterier. Boge- 
ier o. lign. Virksomheder. Den By, 
Isori alle die-se Forholdsregler iagtta- 
eg, kundc alene kaldes en fund og ten 

II· 
E 

lijobsithavn cI ikke forvent Inkd kont- 
IIIIIIalc Reformen Og ligger der ende- 

ig eIIGInIg en saadan Reform i Luften, 
-eII«eI man IIoget IIIIt paa dette Omraade, 
kIa stiller Innn sig — otn man ellers 

Icndcr I·ine komniunale Pappcnhejmere 
Ilstnrkkclig nich — strakg en Stnule 

keptiskooerfor Resultaten Thi Erfa- 
IiIIgeII lIcIr visi, at hvad den konserva- 
iuc Forsamling, sonI kaldes Kjøbens 

havng BorgcrreprcefcIItation, bringet 
jreIn af nIIt, sjeldent er nyt i den For- 
IIand, at bet betcgncr et FI·eInI«kridt. 

II 

—- 

En Sag, sont nn i henved et Par Aar 
hat var-et under Farbe-edelst, vg sein i 
de sidstc Mnancder hat merkt Gjensiand 
spl« Fskhandling i Borgerkepmseniatios 
nen og anden offenlig Diskussion, bar 
endclig i digse Lage snndet sin forelnbiiz 
ge ?lfjlulttistg. Tek er öijolscnizno1m« 
Konnnnneiz scjndtontroi og nlk, hvad 
denned hiesiger samtnen- 

For dct for-sie ei· dct namrlignicz gndt, 
at der biiucr opfert en Kontrolstation 
ued Jrrnbnnem Tet har tidligere onst-et 

sorbnndct nicd den storftc Ulkjlighed og 
Betoslning for Landbau-ne at san det; 
Mod, de indfnrte pr. Tag, oknfragtet« 
og Hort til Kontrolstationcn og derfra 
attei« vidcre ind pna Cornet, ikte at tale 

one, at sejodcc tog Sknde af den nicgen 
Otnfragten. Tennc Gene vil nn for 
en væfcntlig Dcl vceke afhjnlpen. 

Ligeledeg er dct af ikke ringe Bund- 
ning fvr de Landboere, der indfsrek de- 
kes Soin pr. Ase-ie, at de bliver fri for 
de saakaldte »zlæfkesjovere«; de trak 
Banderne op i en ganske nrimelig Grad, 
og det er nbegribeligi, at Magistraten 
ikte straks indsaa, at det ikke alene var 

rimeligt, inen at det ogsaa vilde være 

klagt at ydc Landboerne gratis Assistance 
ved Af- og Paalægning af deres Saite. 
Dei vil nu cndelig ske. 

Adfkilligt af det vasentligsie hat« det 
konunnnale Rnad endnu ikke skjænket den 

fornødne Opntcrrksomhed. Der vil sta- 
dig ikke bline etableret nogen absolut 
Trikinnndersagclsc, og OverskjannetsY 
Ordning oil vedblioende væise nfyldest-. 
gjørende. 

Slagteafgiften bliver ikke nedfat, og 
Afgiften for Stempling heller ikke. 

Dyrlagernes Lsnninger er endnn alt 

for laoe, saa at Haabet om, at Inan nn 

vil kunne knytte disse Funktionæker fast 
tilJnstitutionen, sikkert vil vise sig tun 

Tat være en Illusion-. Og« hvad angaar 
Sikkerheden for, at man faar sundt 
std, naar man betaler den hojestePi-is, 
er der endnu ikke trusset de fornsdne 
Fsranstaltninger. 

Det maa alligevel sige6, at oni end 

Magiftraten fo1«e1-big holder sig tilbage 
over for disse Reformer, saa har dog 
den offentlige Diskussion, der hat rejst 
sig i Pressen om denne Sag, bragt det 

dertil, at enkelte af Borgerrepræsentatim 
nenö Medlennner i det sidste Made tvg 
Ordet for de ncrvnte Reformer, hvoraf 
Ordet for de ncevnte Reserven-, hvoraf 
man tat slutte, at disfe elleri alt Fald 
en Del af dem, naak i en ikke alt for 
fjærn Fremtid det hele Spørgsmaal ta- 

gcs op paa ny, vil blive til Virkelighed 

Dr. Peters Kakiko anses for den 

bedste Blodrenser man tjender og er 

uvurderlig at have iHuset sont Familie- 
Medicin. Den knrercr ofte, hvor alle 

andre Midler have fejlet, og hat en be- 

hagelig Smag. Kunuco kan erholdes 
hos lakale Agentek. Er der ingen saadan 
hvvr De bor, faa skriv for nærmere Un- 

derretning til Dr. Peter Fahrney, 393 

Ogden Ave., Chicage, Jll. 

Skjcenit. 
Naar man cis 1E1«d. »Hoadsoger 

Professor-eii?« 
,,Min Hat.« 
»Ja, nicn hei- ek so Professoiens 

»Nei, dct er ikkc inin,« 
»Jo, dct er, jeg hin- baise borstet den 

iidt. 

Oginn en Kompliment iin 
Pianist, dcr udrn san-tin Grund nnk nie: 

get indbildsk nf sin Tcknik og ndssrte 
alle sine Virtnodnnmre pan en pralendc 
Mande, der sit nllc Till)orei·c til at tro, 
at de var langt vanskcligere, end de i 

Birkeligheden var, inantte en Gang høre 
folgende Kompliment : 

»De oveisoinder sclv de letteste Ting 
ined den største Vanskelighed ! « 

Qgsaa en Fodselsdagsgave. 
En ung Lage i Wien, sotn sorledenholdt 
Fsdselsdag, modtog ved denne Leiligbed 
et ns to Kollegaer underskrenet Lyksnsks 
ningsbrev, hvvri de hsjtidelig overdrog 
heim Qvei«btsingeren, en Patient, til be- 

hagelig Kni- sor Asbcnnttelse. 

Vidgbegjærligi,ied. Den sein- 
aarige Mai-ie: »Moder, hvor lille var 

jeg den Gang, da Du var saa lille sont 
leg nn er?« 

EnKoinponist bliver spurgtasenVen: ! 

»Nu, hat du i den sidsteTid itke kompe-« 
neret nogetW 

»Ak«, spare-de Musikeren, »jeg har 
holdt op med at komponere. "Fanr jeg 
engang en Tanke og striver den op, sin- 
dcr jeg ingen Forltegger. Finder ieg en 

Forlægger, betaler hnn ikkr. Btioer 
mit Stykke trykt, tisbek ingen det. 
Kjøber en det, kan han ikke spille det, 
og kan han ikke spille det, synes han ikke 
om det ! « 

Noteret as etOsser. Kjaerlig- 
heben er blind, men Ægteskabet er en 

dygtig Ojenlæge. 

En Heli. En Helt i sin Hustrus 
Øjne er en Mund allerhøist i to Manne- 
der, Manneden sjr Bryllupet og Maa- 
neden ester hans Dad. 

R otte g i st. « Kainmerjægeren til 
Hugeierem 

,,Hvis De hurRotter i Dei-es Eim- 
dotn, saa Inn jeg let skasfe Dem as med 
dem.« 

Hugeierenz ,,Tak, gjøres ikke nødigt 
— mine fein Døtre spille allesannncn 
Kleinen-« 

For Formen og Hufei. 

H us e t. 

Jngen Jnsekter kan leve paaGulve, i the- 
værk osv., naar der nasses- ined togende 
Alma-and. Tet vil dræbe rpde og sorte My- 
ter, Katertater, Edderkspper, Vaggctpj, kon: 

alle Insekten sont er saa beiværligei Hasen 
Tag-H Hund Alnn og oplss detiselleM 
quarts Band; lad det staa over Jlden, til 

Minnet er sinckltet og vast saa dermcd Witwe-, 
Selige, Hylder osv.med cn Aussie- Vandet 

skal være togende hebt og særlig Ktoge, 
Sprcekker og Revnek vasteö geht« 

Hoste Symp. 1 Quart as »hoathonnd to- 
AI 

M 

set-. « l Inst Rand, ttl der tun er lsllint til- 
baa Peti lommes 2 no It Stalle-— Ltcoktce 

Jst Splsesiefnld as »Mein-e ot« lemsn". 

yet-at dtngea l Spiteslelnld Z Gange daglns, 
Eller taa oste Hast-n et- Ilan 

Kalve Pan ll Bd. tlalvektad ltaklta ttl 

amnten med to Sklutt lnlt Nest-. deepaa 
tsltets dct tned tsn staunenan nne Vtsodltnm : 
net, to pldskede Ma. Lnlt on Pelnsu dtst 

nagt-a ltgttom Brod on illa-tec- tzlum titdt. 

Mtddel mod Änektalclta l ilnsstktnld at 
t«nttta,«l Lnnce Liconte og l «le. sltonnnlo 

sen 12 Quart Band dort cn tagte skld, tnd 

nllnn Halvdelcn et· ttllntgc. t «l(d. ttodt 
nnndtatntkcts dgl Stttscttctnld at tstttonsetn 
lontnted l. As denne ant tagt-a z Pun. 
nant man gaat t Geng og clltsta ltdt, nant 

Heils-n cl· stem; dem nat-a nt lntcte Antlia- 
lrlse l 2 ne It Ingl- ots tkal vnste tncget godt 
lot Lnngernt 

Presset Hanscktalx Flog L Hans tndttl 

ltjjdetdegnndcrat salde ska Betteln-. Und 

Vandct, hookl de logea, lage tnd ttl dtt et- 

otntkent en Illtnt. Ptl alt tttadct tm sllcncnt 

on tnssbokt alt Sllnd og stem, lag tust on 
lnktedts ttiad ten vtedet Form, sknns Lappen 
ogtillaj ltdt Salt, Pchekpg Smat satnt en 

haln llnze Nelattns naat denne er vol-st, 
hteld det nat-m oder Its-det. Naak et der 

toldt, hvaslvea dct nd as Formen. 
Farme n. 

Anvendclje af »tsotn«lsoba«. Mel-e da 
met-e bessmlter staunetne sig for at tkane Ins 

Mass, det- siddet insstct paa de nnndsl mnltge 
ttolbct »t(obs«, det vtl da sige, hvad thtttli 
je angaar, nten dct vtl dog nl alle Itder htt- 

ve ,,tsoda« alllgevel, og nn er det spat-no 
ntaal ont, hvokttl man Ikal anvende dem, thc 
vgsaa de Inaa knnnc hrngea ttl"«.n'ogct. All 

nnndellgst er det del at tage dem ttl Wen-nd ! 
sel, og tnange Former Hone ljendcr not ttl, s 
hvor hcendigtdet et at have dem otn Sonci l 
meeen ig i en Hast saa en stastlJld gsott ap: i 
detttl et dc særdelea sktkket. Detnan litnger 
man ogsaa, ag illemtndst idcn senete Ttd, 
at male hele Maja-Amt, Karnene og stol- 

den, part engang, hvilket gider et cget Slaga 
Wen-Mel, sont samtnen mcd ltdt Hinde- 
ttlid, Band og noget Salt gjst en Sowe, 
sama-des af Kjaertte med Benierltghed og 

for-get Melke-Mcet1;tdett ikte ubetydeltgt· 
Men hertil kommek dgfaa en Bdte Anvendelse 
for ,,Coen-(sobden«. Hvad enten man selv 
hat stjælletPtajfett eller kaslet Akaene hele 
tnd til Svlnene, bit man santlc Coddecne 

ogltkgge demten lang Ratte en itad has 
eller saa, og lade Lasten blase igjennem dem 
en Times Tit-. Nu sattet man Jld paa Rast- 

ten, sgnaar lsahderne er soelnllede, da ra- 

ges de ned, saa de alle bltr ltggcnde paa 

Juden; saa slaar man Band paa, soe at al 

Jld skal slttktea. Nu samles de attcr ttl en 

Nakkesom sak, og attek besoksjtea de med 
Band, sar at det kan være sittekt at de ikle 
sigjen stal begynde at brænde. Detpaa stkses 
’det Salt over den hele Ratte, og man hat 
nn et Stof, ssm smaa ag store Svin vil rede 
med Begierlighed. At der er shnderllg th- 

ring i denne Fade, det bar man dog tlke tro, 
men det maa man tote slg overbevist ant, at 

der er saa Otosse saa vittsonnne til at befor- 
dke Sundhed has Svin som Knl og Salt, 
og dertor er det ogsaa at Vigtighed at faa 
dem ttl at æde det, og dette ppnaar man ved 
at ttlherede det paa neevnte Maade. 

Hvotledes Wozu-Hirn bevares. Der er 

Rost-t, som oste ttcesser en Former, at han 
tnaa til Smedien sok at faa «sat ttres«, det 
vil sige, at JernMingett vtnkring Hinlet maa 

gjsres mindre, for at den skal iannnenpresse 
Falgetne »the felloes«, sont hat »staat sig« 
paa Grund at, at de snart er vaade, snart 
tstte, helft det Sidstr. Pan en saadan U- 

lempe kan man imidlettid selv lct raadk Bod, 
nemlig ved, straks man market, at iaa er 

Tilsceldet, at give Hinlet en god Ost-erstma- 
ning med Olje eller OljesMaling; helst dar 
del være Lin-Vlie, som ophedes til Kege- 

c— s 

Punkch Unser Folget-ni- nkuig gmnmn 
nur-nebe- dcrnnd, da otl brk hmu alm- bltoe 

san simse sont wr, mldc Ringm. holde ml 

unt ocd den og tlkc lage L lade m Virtu- clm 

Nod-. cum bot Indnnmm nnd en Mal-I 

Kon. men dkt Ian oqsim govt W md EIN-w 
ai m Muth Inmde m m Inn-u Wo L He 
bot Ilungxrtr drum-d Wn m Amm, end F t! 

stldkl n. lmndc «!Toqnhinl N and-! scrdsknb 

tun Vom as su malum : usilmhim m Nanq 
Wellan 

modnllc 

Blodftmdotnnte. 
chcrs ou Mavcsmcrtcr. 

Dr. August Kostiq’o Hamburger- 
Dmavkk um« m Nisus ku« 5 summ- soc 

»so-Amt Kam-s tolle zwkulwfcix 
This («II:U·l(-- Ä. Ynxztslor FU» 

lknltimunu M:1i«)’l:m·l. 

mod alle 

Brust-, Lunge- og Luftrorss 
Stmdomme. 

Knn i Original Vom-n Puck 5 (seiItö;» 
Mars i alle Apotheer klle tiljendcs frit neb- 

Modmgclje as VcløbcL Adresse-. 

The Charlo- A. Vogt-nu- (-’o., 
Bultimom May-bunt 

Grantl Island Marvle·W01-ks. 
l. «l". 1’A l N II ä. cu» lijcru 

III-i s Ide- oJ sra note ne- 

nf Grunit (-ll(-1· Martin-r 
»und —- l 

luckhsxuiux for sownlsssplgdss. 
Grund los-nd, s- Nein-. 

W 

Mts. Brockntuuit’s 
Glordemodcr-Skole 
et den mest paalidcligc, da den er tut-sowo- 
rrret under Stako Illinois i WH. Ved 
Sitzen of Mdielszvidcuikatht faar Meyer-te 
ichme Stole gntndkg llndervisuing I Syg 
bonum-, fqu medioker- ai Sonngmtabet og 
under Barjelseugcn iaavelpom Viomodcrcns 
Hygdonunr. Mit Dospicat er aldeles pri- 
vate for Damm der vcnter jin Mel-komm 
Bkdstc Forplcjmng saaveljont THIkiprnuneliq 
heben Damm-, sont must-, bei-g nug strakQ 
da jeg hat 25 Aar-g Unarmg ( alle koindelcge 
Sygdomme. 
263 Away St» mirChieaqo Ave. 

.-.(z—. 

Samle biivsr ogfnq sfna ivær, at han ikke meke vil nd med en enesie Unze, Pakket i 

Byen man sallerede have fpotet vor Ulykkez thi hvor jeg konnner, kmver man 

Penge.« 
anman lo. »—For at komme i jSelb, lieh-ver man ikke at viere Eier af en 

SIlvmine. Leg felv hat dynget G.jæld not op uden det, og jeg har allerebe tcenkt 

M smaat paa at fovlade Byen for at ptøve paa bedre Lykke henne i en eller nnden 

Cfsides Egn paa Lande« 
»Bei-re Lykke?« fpnrgte Leonnrdo, og san hurtigt og forfkende hen paa hanc. 

»Par! hvad Munde?« 
»Hm-n ved, hoc-d der kan ste,« sparede Guzman, i det han leende trak paa 

Siuldrene, ,,jeg agter .slet itke at geil-e til med blød Haand.·« 
»Man fortnlte nylig, at du haode nnholdt om Almejas Datters Donat-; er 

det sandt?« 
»Altsaa fortceller man det allerede i Byen ! « taabte Guzmam ,,Pokker ved, 

hvorledes de Folk san hastig faar deres Nyheder; disie man fvtmme i Lasten, 
EUW fvrstaer jeg det ikke.« 

»Og hvorledes ltb det ai ?« 
»Dein er mindre fernem en praktika sagte Guzman bittere. »Dpnno Lucia 

sprkgts mig simpelt hen sm, hvor mit has sied, og hvokaf jeg tænkte It ern-te 

m g?« 
Leonarbo lo heit. »Nimm var han ikke blind af Kjæriighed?« 
-Gid Pekker lage sende» brummede anman, »og gib hun man d- som 

gmmlivmfmi Men hvad jeg vilde sige dig,« vedblev han og kastede verved et 

VHI vvek hans Sknlder for at fokvisse ftg pm, at ingen qujasterne siod Hin-ehe- 
deni »Nimm er, at vi begge behpoer Benge; hnad snnes du om det Jndfald: at 

Vi bkgge dwg sammen nd paa Landet en Stank-U 
»HM!« mumlede Leonatdo, ,,jeg hat ogsaa tcenkt paa den Ting faadant et 

We Gteb et ellee endet Steh kunde manste bringe Sageme paa Fobe igien.« 
»Den sie Marts gnar en Goadnots, der stal bringe Penge fka forskjellige 

as Byklls Handels-hast ned til Kystrn,« hviskede Guainan hastig. »Der skal sckre 

svck 200,000 Pcsos«« 
»JC,« fagde Leonards, i der han langsomt nikkede med Hovedet, ,,men mcd 

m Estmk After ellet teedive bevcebnede Mand, mod hvilke oi first muntre refere- 
kk Lioet. Nei, da kqn si tjene Pengene lettere, uden at reife frn Byen.« 

Jugend-! og hvoriedes?« 
»Es hsk fskt dig her hen for « tsle need dig deron:,« hoistede Leonnrdo for- 

J et as de store Hnse med sorunderlig satmede Gavle sra den gammelsspanske 
Tib, i Calla de Sancta Teresa, var dei- stor Fest i Anledning as Husetg eneste 
Datter Dolorcks Farlovelse ineb en as de mest anseteLandadelgmand (Eaaiencko— 

ros) i Nærheden as Byen Mexico: Don Uvgustin Guitiekez 
De hsje, lustige Varelsek glimkede ogsaa i overdaadig Pkagt; thi Sennor 

Arvila var en as de tigeste Mineejeke i Lanset, ag satte ogsaa en Glade i at stille 

sine Rigdonnne til Sitte. 
Mexico selv var ester lange Tidets blodige Kampe igjen sok et Ojeblik i en 

ralig Tilstanb. Franskmcendene havde maattet taninte Landet, Kejser Marimnntn 

var i Qveketaro salden sont en Helt og som en Kejsek, vg Jndianeken Juakez, en 

listig og mark Natur, am ogsaa paa sin Bis en dygtig Mand havde igien taget 

Negjeringens Timiner. 
Medeas Noligheben saaledes udnortes syntes gjenoprettet, oedblev det dog 

til et uroligt Lio vante Falk i det indre at drioe dct gamle lovlsse Uvasen. Hist 
eg her gis-rede det og konspiterede man igjen, vg Niverbander duktede op paa alle 

Kanter; de sagte at nndgaa de mod dem ndsendte Tropper og plnndrede og ist-anb- 

slattede alle Vegne, hope be sslte sig tkygge. 

Heri saaes itnidlektid intet overorbentligL J Merilo havde man nu i help- 
ttsedsinddtyve Arn- vcetet vant til tned Ligegyldighed at here paa Beretninger am 

plyndrebe Postoogne, Mord i Hovedstadens Gader, eller Ptyndkinger as mindre, 
ensont liggende Stcdek oed Baader, satn pludselig duklede pp og lige saa spotlaft 
igjen soksvant. 

Musik gjennetnbrnsede sotn sagt i Tag de pragtsulde Vcekelser i Sennor Ton 

Jose Anilag Hug, be sestkladte Bat stad tige oversor hinanden i dkreg Bindung-;- 
dandsz, Habaneraen, og skisnne Linc suntlede otn Kap nted Brillantm 

zestens PisanestcsBlainst var aog hun, sasn denne Dag var deng T«1«oittiikta, 
den unge Tals-res, Ton levitas elstocerdige Tat-ek, et sandt Ideal af en wri- 

tunst Ki«eoletinde. Stank og fm ihele fin Bygtticia, havde heut-es Beamte Den 

for Sydlændetinbmte egne (5lasticitet, de lynende Ojne overbsd de sitlethde t"at: 

ker i Markhed, niedens Hndsatnen var scisk og heil-. Og saa digse Handel og 

Fodderl Hun var vverordentlig sinni, og hun vidfte det. 

ÄJVEÆJCXIAJLJJVE 
HOJTlQli WltlHIIT O M)NH.H. Ams» I’lIll-(lflphls 

A. Jukng . Wustor Ihn-L Akkoh 
N( M Nillxs Hirn-L ·’lsI«I1,-«n. lllinnts. 

Eifastdinaucr i Nun-at Nebraska kun- 

dc erlmädc Oplnizning um LMlctprisek 
m. m. lka A. Caklspn, Rom-alter af 
Vnnrzpmtdmi it It Hirt-q- Nkbt 
sont er Linimo brfulbumstigcdr AgrnL 
Hast lussunm thut-r fxorcsposzssci. mcd 

mnzxnarndr Post. 
Rumimn Linn-n lillsudcr den appet- 

liqsus Puxsfagcr Brimbring 
Im oq til 

Damian-h Name oq Stier-m 
Paul Andcrjmh Wem i kit. Paul, Nch 

— 

Animus Hannibal, 
onntk Jmlgo nncl Numry Public 

—«s 

Assattek rctöliae Dosunnsntcr og bksprger 
junlnike Annnahme-. 

Judfasiekck Pcngc Not-dringet- 
-«.Q 

Lkamr Aojnmnre oaa Miendom mod 
Wand, somit-, og Otto-m- i godc og solche 
Kompumn pna gmmigr «.Ihltmu·. 

so 

Wlligc Prugelaau i Tun-me Mich hurtigt 
og besinnt 

Et. Paul, Nebr- 

D ø v e . 
sin Person, som hat« vix-m dovi M Aar 

og hvig Dacht-d iaaocl fom Susmsor Økes 
m- blcv kurmst ved et smdclcd eitkrltMiddeL 
sendet paa isotlangende Vefkrivelie over 

femme til enhoek iom stiften-eh Man heu- 
vende Witle H. Nictolion,177 McDous 
galt St» New York. 

Fix- 

Danucbrog Kjødudfalg 
holder paa Lager 

« 

vc iorstjellige Stags fasrst og Sattel Kde 

Mast m. m. 

U- En god Itualitet af cht havegsiadig. 

Franc Dari, Mer. 

Carl Schiødtx 
Damit Dyrlægr. 

—Eget Duft-ital- 
Ofsice i Gent-w Apothek- 

Unwl Island. N (kb1«aska.. 

"s".·..'.-"·-«-"-.«»»"«-;k;2is 
» 

usw-s WovK W 

Whandler alt Stags b- mcd Leib-L 

Kapacltet 8—12 Tons pr. sag. 

Er i Spitzer for alle de andre, 
let, samt, steck es varii. 

— Send efter Mkkulare — 

Lajtllaw lynsaake Baauilmaskiae 
waret :k0—40 p(st. as Koswkiien paa Betaut-. 

Um Dceng kan lave 2—3,000 
Vaand pr. Tag. 

Ved en og sammt Vevægelfe strammcs og 
asstjareg hvert Baand og likgges i 

til-straft Sttlling paa Ranuncu- 

Ik Nrkulasker frit. Adresjekt 

W Ä. h Ä l D h Ä W , 
chekokee, Fano-s. 

Ottiiv Mem 
("T-en tydfke SlagterJ 

hat just aabnet Forketning i det gamle 
Postl)1tg, og tiuadek sig at bringe i de a- 

rede Standinaoeks veloillige Erindring 
fin velforfynede Staaten-mit 

Paa Lager holdes ea rigelig Fokfys 
ning af saavel ferfkt iotn faltet Kde 
og Flefk samt alt til Faget henhsrende, 
der afsattes til gangbare «Tagsprifer. 

Var-km- prima Kraut-e 

er mit Mono, og tun dygiige Falk be- 

skjaftigeg i mit Stagteki. 
Otto Meri. 

The Perkjns Wind Mill. 
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»Und-Inder as 

Im Z( satåergaaksl 
W, Wehr 


