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M ims- isi knn lidet fortrolig incd dk 

«...»»«-;n svdrrrtiiingcr,« sagde Anna; 
kskrc Moder staancde hani og lod 

» Hpix nie-re Tid lil sin Yndlingsbes 
Waben-« m Kannen. Jeg er inere 

Mk 1 bei 
« 

ziz«, hvor stor er Gnaden« 
spuan stillen, idet han trat ringseag- 
tmHex-an Stnldrene ever denne Udta- 

Mic. 
Ziatgbanken hat« enan det sidsteAf- 

Mir tilgode,« spat-ede- Anna. 

«»sgel1ercs ?« 

»ic-»Duidcrc hviler der endnn en privat 
Witz as hundredtusind polfke Gylden 
W isipdscrne og nogle mindre 

skkpxz imn jeg ikke noje kan opgive.« 
»Lg Osodsernes Vatedi?« 

»Im vcd jcg ikke faa noje.« 
»,-.’lt doinnie efter Stsrrelsen paa 

znghunkens Laan vilde der ikte 

Hij niigct tilovers til Eder,« sourc- 
Vkspcknlnnten langsoint og laiigtruk- 
tem. 

»Vi behove knn lidet og ere vante til 

Nojfoinhed.« 
»F ialc sont Bern! Kan man angen- 

smde have for nieget? Noa, det er dog 
jtte aldeles fortvivlet. Men hertrcenges 
nl en radikal Reform vg til en dygtig 
Fagniand.« 

»Michas er aldeles ubevandret i digfe 
Egger og hat overhovedet ingen Inte- 
kktzie for Laiidvæsnet,« ytredeAnna Eng- 
stetig. 

»Hvad har han da Interesse for?« 
spurgte Teniborski med et ironist 
SiniL 

»Han oil viere Kunftner, Maler.« 
Lntlen kastede et nicdlidendeBlik paa 

Spiterspnnen, der sankede Hovedet, fom 
oni han kjendte sin Brode. 

»Man-r! Kunstan Artist!« gjentog 
han langiomt. »Man kan vel not finde 
Behag i Kunften foin i enhver anden 

Undcrholdning, endfkjsndt jeg ikle for- 
iiaar at fornuftige Mennesker giver sig 
ai med sligc Narrestreget. Men viere 

KnnstnerZ Hvad skal det fette til? Di.t 
Kald chlaoen, Landvasnet, Industrien, 
l«andets Fremtid. .Saa Du kan sont 
en rig Mand kjøöe de Billeder, Du vil 

have.« 
»Er cnKnnstner da ikte et ligesaa nyt- 

tigt Medlem af Samfundet?« spukgte 
Micros, hvein Sindsbevcegelfen havde 
gjort dristig. 

Jesg betragter knn Kunsten sont en 

Leg, Folkeflagone give sig af med i deres 
Varndoni og rideres Forfaldsperioder. 
Bi have hojere Forpligtelfer. For Io- 

iigt tan jeg finde mig i Kunstnere sein 
Canooa, Thorvaldfen, Afy Scheffer, ja 
ogiaa Makart sog Matejko, som man be- 
ialteTitnsinder sfor enSten eller etStykke 
Larred, det kalder jeg at kapitalisere Ti- 
den sg Kunsten, men en KunstnersDilets 
tant, hvad vil det sige2 ! « 

»Man Onkel! Det er ikke Kunstens 
ydreStilling, som kommer i Betragtning, 
men den Jiiipuls, den Begejstring, soin 
briver ham, og sont virkerforædlende paa 
hans Omgioelsek.« 

»Taleinaadcr og ikke andet end Tale- 

inaadey Michasi Undskyld, at jeg 
ilger det ligefmn, det er ganske fini- 
kelt Ulyst til Arbejde i en anden 
Wirk« 

W, tjiere Onkel, « fvarede Michas 
NEWTON ,,jeg vil ikke dreimme Livet 

beit i Dovenfkabz den Fplelfe, som har 
glort mig til Kienstney vil give mig 
Kraft til ethoert Arbejde, selv til det 

Mk vpofrende, naar det tun hat et vier- 

blgk Maal.« 
»Hviltet Maal er værdigere end ens 

tgtt Vel og — Nasiens?« 
»Jo, dct nioralske Bell« 

leiaturligvisnnen fsrstog freinmestdet 
Wie; thi Mennestet er mere Legeme 
M TjEL Hvor der herster Ned og E- 

lendlghkky har Moralen, Etiken ingen 
VUUAWU det legemlige Velbesindende 
mFa CHka gaa forud, paa det beror vor 

(«!Ul1ifatioii.« 
--«FI·VlsEI«cU hat« ikke bcgyndt sit Værk 

chdet materielle Vet, han har havet 

Landen til Offervillighed«, svarede Mi- 
ag. 

«»Talemaädcr! Poesi! det davkerende 
Falltifund er ikke vort. Her dreier dct 

Iglkke oni det daglige Brod,« svarede 
Unkoska tirret ved Nevpens ejendom- 
Muse Tale. 

» 

»Ist mangle hverken vi eller vore 

Vondekc mente Michas. 
eh'r-Fell hvatfor stulle vi ikle stræbe 

; Ut forbedre deres Stilling, at 

sgxxstm lbekjendte med sinere Nydel- 

»LU1·UZ vil ilke gjsre dem lykteligere 
FITZJCVM Og hvor er faa Gesand- 

Al 

»Der gioes ingen Stilftand, evigt 
» Fremskkidt, evigt Arbejde.« 
9 »Qg naak kommer Tiden til Ovi- 
-len, til Kunstw, til Botman spurgte 
sAnnm 

,,J tilhore en anden Bei-dem med Jst 
kan man ikke disputerc,« sourcdc Ontlen 
Ergerlig. »Hu-ab tcknkc J altfaapaa at 
gjore«.«« 

,,’Jlt opfyldc de Pligtcr, fom paahvile 
mig,« fvarede Michag. »Jeg vil soge at 
hæve Bedriften og at betaleGjEldeu, dog 
uden at handle mod vore Fekdrcg Skikke, 
uden at støde an mod, huad der ogsaa 
var helligt for vor byrebare Moder. 
Enhver Reform maa voxe frem af Fol- 
kets Trang; den blotte Efterabelse af 
Udlandet udvister tun det flavisteStempel 
uden at gis-re os tilTyfkere ellerEngelst- 
mand.« 

,,Af est Kunstner at være hat Du itke 
trukket Dig ilde ud af Kniben,« sont-ehe 
Onklen, idet han efter Sædvane sit-ngr- 
mene over Kot-s paa Brystet I la Nape- 
leon og fmilede haanligt. ,,Lad det va-- 
re not for i Dag, vi komme seneke tile- 
ge til dine Utopier.« 

Ell vakudset Beginenhed kam de sor- 
Eldkkspst til Hjælp og defriede dem for 
Onklens fortsatte Paatrcengenhed og for 
de setgelige Alternativer, enten at dort- 
fOkagte Godserne til Tyntlo eller 
vgfsa selv vende op og ned paa det 
hele. 

Pan Demdorski sik pludselig den ned- 
slaaende Meddelelse, at den Proces, 
som var ltkukket ud i saa mange, 
mange Aar, havde taget en truende Ven- 
ding. 

Det var ikke alene Tal-et afGodserne, 
der stod paa Spil; dersom Fordringen 
paa de mange Aars Jndteegtek ligeledes 
godkiendtes af Retten, vilde denne tabte 
Proeeg have Familien Demborskis fuld- 
ftændige Ruin til Folge. 

Trods al sin Fatning og med al sin 
Evne tilat beherste sig selo biet-Pan Dem- 
borsti saa angreben af dennEfterretning, 
at han brugte flere Dage til at komme 
lidt til sig selv igien. A 

En panisk Skrcek bredte sig over 

hele Hasen hvor ellers soin en Masti- 
ne alt gik sin rolige Gang; alle i en 

sebeeagtig Ophidselse, som om den 

ssræckelige Ulytke var kommen over 

dem, sont om Doden havde holdt sitJnd- 
tog. 

Den Engstende Underretning haode 
beugt Tvedragt iinellem Familiens Med- 
lemmer i Siedet for, at Sorgen burde 

faa dein til at slutte sig ncermere sam- 
men. 

De reiste nu Beskyldninger mod den 

Mand, der hidtil havde gaaet for atvære 

den allerinest praktiske. 
Tymlo ndtalte aabenlyst sine Be- 

lxreidelserz Frn Demborski fandt be- 

koeftet, hvad hun altid i Stillied havde 
ttenkt, at han var indskrænket og konsti- 
net. 

Selv Eniilie, beinærkede, at det var 

ubegribeligt, hvor Faderen kundc viere 

saa usorsigtig. 
Denne scnkedeHooedet som en skyldig, 

taste al Selvtillid og kunde ikke tilgioe 
sig selv, at han ikke havde anet Faren og 
iktle forebygget den. 

Tynilo reiste strat med Ertrapoft til 
Hovedstaden for at indhente nærmereOp- 
lysninger og trcesse Foranstaltninger til 

at afværge det truende Tab. 
Faderen gjennemssgte gamle Papirer 

og gierde Uddrag. 
Moderen spillede den resignerede og 

gav den opofrendeHeltinde med enRachels 
Talent, fordi hun bildte sig ind, at det 

kun var blind Allarm. 
Festen Emilies Oine afspeilede spru- 

den den scdvanlige Kiedsommelighed til- 
tige et Pust af Vemod. 

Hverken Anna ellek Michas tankte nu 

paa at forlade deres Slcegtninge, nu da 

Ulykken stod for Deren. De glemte de- 

res egneBekytnringer for at deltagei de- 

andres Sorger og for ganske at opofre 
sig for dem. 

Dog ingen rettede et Ord til dem, de- 

res Trostegrnnde koni fra en Kilde, sont 
Bedoerne af dette Huci ikte varc oante 

til at aie af. 
De rusiede sig desnden ogsaa alle til 

Reisen tilWarschau for at sætte alleHiul 
i Vevægelse. 

Frn Demborski vilde endog udnytte si- 
ne litercere Forbindelser i denAnledning. 

Anna og Michas maatte derfor vcndc 

tilbage til Proste;a, efter at Onklen nu 

havde overladt til dem selo at ordne deres 

Anliggender efter Forgodtbesindende. 
Jwas fpcendte altsaa atterHestene sor, 

og denne Gang giorde han det med sand 
Glædez ikke mindre fornojetsorgedePio- 
trnö forJndpakningen ogPaalcesningen, 
og i den kortesi mulige Tid derester var 

Anna og Michas atter i deres hyggelige 
Hieni, hvor Ritmesteren modtog dem 

med iokntjet Ansigt og aabne Arme. 
(Fortsættes.) 
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HFra Sonderiylland. 
« -- 

; Ejendonwhaner ,,Tanno.« Cami. 
Hist-m Backsnann asAabenraa, for Ti- 

iden i Holsted, ltar kjobt Apothekct i» 

stijcrtetnindc fot Unzen-U Kronen i 
: Dotnte Virnnspligtige. J Fisedagol 
» 

idosntcg ned Landcstetten i Flenodorg 
tät tnilittetttligtigc nnge Miend, for 
storste Talen sta Hadetslev Krebs, til 

;en Bode as hocr tttu Mark eller 16 Ta- 
ges Fangsel, fordi de havde sorladt det 
tnske Otnkaade nden Titlndelse. 

Jldebkand. »Mdtn.« J Tirgdags henc 
itnod Asten nedbrændte suldstændig Mal- 
by Vejrtnalle oed Spandet. Ovorledes 
Jlden er opstaaet vides endnn ikke, tnen 

Vranden kunde tydelig ses i Ton- 
lund. Ligeledes skal eftek Sigende en 

stok Spinderi- og Karte-Fabriki Star- 
bcek vctke nedbtasndt. 

Sparket ihjel as en Heft. »Mdtn.« 
J Lordags skete det satgelige Ulykkegtil- 
scelde i Stotlerhoved, at en tjenende 
Karl, Son as Jorgen Kissow i Habers- 
len, blev as en Heft spatket saa nlykkelig 
i Underlivet, at han dodr. 

Processcn om Godserne Not og Gran- 
vold, sotn var indanket til Rigsretten i 

Leipzig og asdenne oist tilbage til Otter- 
landgretten t Kiel, er isolge ,,Flensb. 

IAv. « nu bleven paadptnt det. Oper- 
landsretten hat stadscestet Landsrettens 
«Kjendelse, at Kong Frederik den syoende 
har havt Ret til at ophceoe Fideikom- 

jtnis’et. Prins Kristians Klage er alt- 

jsaa bleven afvist, og Gtevinden as Not 
’ sorblioek i Besiddelse as Godserne. i Ouldbryllup. J Sandags htjtidelig- 
sholdt Væoek Chr. J. Madsen og Hasttu, 
) fadt Nielsen, i Mogeltønder deieg Guid 
» dkhllnp. Begge de gatnle sylde i Glut- 
ningen afdette Aar detes 72. Aar; de 
have havt 10 Born, 5 Spnner og 5 

Datte; der er død fire Sonner og 2 Di- 
tte; as de leoende Born var to Døtre 
til Stede den ene er gist i Holsten, den 
anden i Amerika. Dei hcederlige og af- 
holdte Judelpar hat etnæret sig og bete-Z 

store Familie ved Vævetiet, i hvilket Ar- 
» 

beide Manden er meget dngtig og endnu 
daglig sidder paa Væverstolen. i 

Plndselig dad. En gamtnel Aftægts- ; 
tnand ved Naon Ole Jversen, sont havde 
OpholdiKroen Hjarneshsj, beliggende 
ved den gatnle Adelvej imellem Klipleo 
og Bierndrup, er plndselig asgaaet ved 

Tit-dem Han var saaet ud i et natur- 

ligt Ærende, tnen bleo dci saa daarlig, 
at han maatte raabe om hielt-, soen ag- 
saa kom til Stede; man sit hatn bragt 
ind, nien han dode dog kort ester. Man 

hat i Sammet-i smukt Vejr tnnnet se 
den gatnle Mand stdde paa Toppen af en 

af de gamle Kjeetnpehoje, sont ligger lige 
oed Kroen og som hat givet denne Navn, 
for at iagttage det traole og virksomtne 
Liv sont Mergelbanen medspoen Den 
afdode har tidligete visi sig scnt en tko 

Tjener, idet han hat« tjent 20 Aar paa 
et og santme Sted- 

Jldlas. J Tirsdags Motges rigelig 
Kloklen 3 hertes pludselig i Hadersleo 
Brandsignalets uhyggeligeTotter. Snatt 
rygtedes det ogsaa, at det btændte i Pe- 
tersens tiore Jernstsbeki, sont alletede 
var et Jldhao, da Speøjterne kocn til 

Stede, og oplyste en stor Del as Byen 
med sit Flammeskjcer. Natvaegteren be- 
mætlede fakst Jlden, da Flammerne be- 

gyndte at slaa nd as Taget — et Tegn 
paa hans Aaroaagenhed. Brandkorpset 
kont derfor tneget sor silde og udrettede i 
det hele saa godt sont ingen Ting. Det 
er en Brand, sont Haderilev By vil 

nceppe hat set Magen til i meget lang 
Tid. Hele Fabriken nedbrcendte med 

Undtagelse as Forhnset ud til Gaden, 
hvok Kontoret og Beboelseslejligheden 
sor Bestyreren findes. Seer chten, 
He. Petersen skal nted Kone netop i dis- 

se Dage ocere bottrejst. Otn Jldens Op- 
komst vides endnn intet bestemtz den an- 

tages imidlettid opstaaet ved en Forgletn 
melse eller Usorsigtighed sraArbejdeknes 
Side. 

Fasteskove. Fra Aabenraa Otnegn 
meddeles i ,,Kieler Zeitung«, at der i 

lAalienraa Krebs ikte sindes saa saa Fee- 
isteskove, iicer iSognene Lajt og Oster- 
i logntn. Den prsjsiske Forstbestyrelse 
har nn forlangt, at der slal afloses nn- 

der folgende Bctingelfer: Hvert Træ 
bliver niaalt og taksetet estcr Kubitind- 

jholdet. og hver Kubikmeter stal betalcg 
Ynted 5 Mart, og derester Skovens Back- 

di bestcmmeT Men da Fcesterne cre 

Ejete af Jordbnnden, slulde de ikke be- 

.,tale den fulde Sum, tnen 52 Procent as 
l)den. Det staat zasteren frit sor, om 

shan vil betale Summen lontant eller be- 

Jztytte Rentcbanten. J saa Fald stal 
i Summen asbetales og sorrentes med :- 

Procent i tu Aar. Ter er i dette Til- 
fælde Tale ont ille saa tent nbetydelige 
Summen Gaardejerne Btück i Lojt og 
M. Povlsen i Hovslund komme saaledcg 
til at betale sra 4 —- 5000 Mark i Affe-s- 
ning. 

Jordfeestelse. »Mdm.« J Mandags 
jordedes paa Lsteklindet Kirkegaard paa 

Vesicregncn afdsde Forpagtcr Jenseit 
paa Nygaard under almindclig sun- Tel- 

tagelfe fra hans mange Ren-m- pg Be- 

tjendtc. J Ligfolgct frn Nngnaw til 
Kirkcn pna en Nackte Vogne nf lnsnukd 

RO, og ct Antal Mænd og Knindrr af 
henimod 400 fnlgte den kiærc afdode til 
Grauen. fremden hand« nmnzc Vennct 
i Omegnen bei-, var der modt snange be- 

kjendte og ansetc Merde langen-is fra. 
erve BrockeIIthS-Sci)ack paa Gram, af 
hvem Jenseit hat« haft NaatdenNygaard 
i Forpagtning i henocd 27 Aar-, var vg- 
saa i Folget tilligemed Svigekspnmn, 
Greve Spanneck. J Nygaards store 
Ham, der for det nieste er anlagt og be- 

plantet af Jensen selo, stod Kisten hea- 
sat paa den store Gmöplæne, pnntet med 
en Uendelighed as Kransr. Blandt de 

mangfoldige ftnnkke Kranse var der cn 

stor Palmekrans tned en btcd hvid Stei- 
fe, paa hois cne Flig stod »Den nord- 

slesvigfke Landboforening« og paa den 
enden den afdødes Navn og Tpdodag, 
sendt af den nordflesvigfke Landbofore- 
ning, hvis Ncestformand og et af dens 

virksomste Medlemmek han hat verreti 

flere Aar. En Sols-kraus var skiænket 
af Melkelevekandprerne til hanö Centris 

fuge-Mejeri· 

Smald og Sntnld. 
—- 

En sotelsket Dank J et stansk 
Tidssttist meddeles salgendez En Sko- 

ledteng, hvis Foraldte haldt chetkrtt, 
plejede at vise sig ovettnaade venlig msd 
en Hane as Hondan Racen. Hatt gav 
den Brod og andte Lækketbidskenet hver 
Mötgen, og lidt ester lidt sit Hanen den 
Vane at sølge estet hattt iParken. Naat 
de var kannte til en bestemt Bank, satte 
Drengen sig der ag Hsnen hoppede op 

ag satte sig ved hans Side. Den unge 
Mand tejste nylig dort sot at gaa iSkole, 
og da Hpnen sit den Mad, den behavede, 
kunde tnan ikke teenke, at den skulde savne 
hcnn. J de satste Tage gik alt godt, 
men da Hanen ntcetkede, at hatt ikke kam 

tilbage, blev den greben as dyb Sorg. 
J det«Vcrrclse, sotn Dtengen havde beba- 

et, opholdt den sig flete Tintet; detpaa 
gik den hen til Bauten og lagde sig der 
nted Hovedet under Vingen ag nægtede 
at tage Fodc til stg. Fotgjasveå hat 
man budt den de lækteste Saget, den vil 
ikke smage paa dein, og det set ud til 
at vcete Hattens saste Fotsæt at snlte stg 
ihjel. 

Politik i S-Dur. Salig Sko- 

magettnester Salitath Søtensen sen. sad 
stdste Septemberdag sent studercnde sin 
sidste Seniotglcede. 

Sotn Sannett, Setevin Sebastian —- 

salig Susannas sidste Sendelse -—, stad 
steigende syv Statter søde Citronet, 
standset Senioren spat-sende: »Es-arge- 
ligt, stussede saa sidste Skrivelse sattet 
Sindene saa synkende stentt, siden sidste 
Statsraadet stattnech — stemplede sotn 
state Stattelser. Skal Stangs Stute-- 

JraaderJtaa strengere stemt, saa skal St- 
srensen ist-. sige Staten: »Saa state 

s Sutnmer stal sjelden ses sendte Selmet, 
Schweigaatd, Svetdtup.« 

Siden sidste Statsomvæltning sonder- 
tev samtlige synlige Strenge, sotn 
Statstnagtetne sagte staalstette, stal sont 
stdste supplerende Spaadotn stges: 
»Stang staat, saalænge Stortingets stol- 
kanservative Stak sksanner Stemningeng 

»scaaende sikte Sing, saa Situationens 

ssidste Spml skal syngende sige: 
s Sav Stattg, sav spdt!« 

Et Kasakstykke. Fta Jassy be- 
tettes: Fot tte Uget siden holdt et Ko- 

saktegiment Man-are i Natheden as 
Kiefs. For at vise sitt ovetotdnede, hvad 

IhattH Regintent formaaede, saldt Oberst- 
sløitnanten paa den Jde at lade hcle sit 

sNegitnent soatnnte gennetn Dnieper. Da 
idet kunde vate nogle, sotn ikle lunde 

!svattttne, bad han dem ont at blive tubu- 

tge; thi Finden vorher 720 Meter bted, 

sog den ladet med en Huttighed as tre 

Fod i Sekundet. Dog ingen vilde blive 

tilbage, og man saa detsar Obersten og 

ialle Ossicetet i Spidsen sor Regintentet 
lat svoninte ovet Floden og stille sig op 
paa den anden Side, uden at der kont 

Hen eneste til Stude. 

T- et t: t) c K r u dt. En Gemsejcw 
get i Alperne klaget ooct den nye Op- 
sindelsc as det tagstieog knaldlaseKtudt. 

«Gemscrne vilde ikkc blive sotslrwttede as 
Knaldet og derfor lade sig tolig ityde 
!ncd. Jægetne lau ikte finde Vildtyven 
ved Hjcelp as Nagen og Lyden, ag Bild- 

tyoeriet vil detsor tage Lvet«haand. Lin 
Htogle saa Aar, sattsættet han sin Klage, 
Jvil Alpernes statste Pryd, Gemserne, 
T sotsvinde sra Jotdens Ovetslade. 
! L- 

I, HatDu nogensinde sotsøgtTr. Pe- 
ters Rom-to? Det et den bedste Famil- 
je-Medicin i vor Tid og burde sindes i 

enhver Familie. Tilskriv Dr. P. Fahr- 
ney, 393 Ogden Ave., Chicaga. 
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Howard County Bank. 
s!. J les-, A«c«««.Z»k«-(cl 

.-Xlllul«lscl·lst Rat-ille leIlkllllll —---- l"(ll)(-l;lll lellilgllz s.5(),00l-. 
lldlorck alnnnbcllg xBauljolsmnum. Beldlns udslrdrd paa alle lsumpml lebende Vyey 

Tanwjlibs Billrltcr liljalzw ltl og hu alle curooæislc Pnnlmx Pcngr udlaanm paa qua- 
sllge Villaal. Vt giol lldllmnnmn mode Forml- cn läcicciulitck 

Um li. Leim. A. li. Kelch-. c. c. llimsum 
lltcssltluuk Luxus-r- Assledh Kunst-nun 

HZTERIZATlONÄL BÄNK 
DINNEBRocp Ncskk. 

Almlndcllg Vaniwrremlnq absprec. 
Pcngc tilllmng paa gunstigc Vlslingclfcr paa fast lsjendom cllrr prrionlig Sis- 

j kc1«hcd. Vekcilcr udslcdco pna alle lebende Sllkdrrl Vordem Tampskibszbilleltc 
s til og fra Europa scklch· 
» Rolary Public lilllcdc i Vanken. 

t. Zchlylcm, lmsl. Juw. N. Schlytckm Abf. Kas· 

III OF ski» DIESELBEN 
l))a»nnobmg, Nebraska — 

Udfmr almindelig Va11kfokretnism. 
Særlig Opmcktkiomhcd stjæntes Jndcassei 
ring, hoilket bessrges mob rimelig Vcdcklag. 
Hsjeste Nente betales paa Pengc, sont ind- 

scmes paa tangere Eid· 
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thw von-c, N. v. 
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GrundkapitaL 850,000. 

--;,:«. sqx Uh, NIJ HASKA i-::.« 

f 

Zu schwindele DzauscfozcchiinJ udfötea 
Rentc betalcs pan dcponcrcdc Summen 

-Direktorer:—-—- 
,1«. F. 31(«.UAIC«PY. W. A. h- leHt )N. lIlIH-!’l-’J) KUINL 

A. A. Icl-TN1)AlJ-. l«1.11. M--U( )HbllUl(. 

A. E. (’A1)Y. N.W. Wicht-by ts· l(J. l«chN, 
Weshle Lin-jun Kam-Orest 

Forstc National Bank. 
--..—--s st» Paul, Nebraska Opp- 

Autorismt Kapitals WM — -·— Koboldniux ex IMM- MM 
Udforer almindclicz Bankfonctning. Reuter betnles paa dcponetedc Summ- 

Easlger Veksle1,betalba1«e i. alle Vetdeng starre Byer. 

J. LANGS 

H HinwAM 14101 numme 

l«’«AlinJl-l«, HON AND l(’-()11’!8«"’l ! Nl««l3chsch, 
ums-ist« i-! Immle spg Uml( ( Jntlszi 

JILRNVAKEKiullc-131·:Un·ln-r;lilJlTPOJnsgmll«"«·sIn-ik:1t.;HÄRBXVHUI 

.- 

Et fortrmljgt lltlvalgj che— oxx Varmastoves Habt-sama 
Alle mer Vater er as bcdftc Noah-eh okz Nun-m kontuniic Und Hhch auch Huf- pcc 

tsgueik Landsmcrnh gm nng en Nov-. J. Laug. 

ba. os. RQSEN Max 
» 41 S. Matt ctrech Mmagm Jll» 

r: mäkaknm ocd Erntrats Ums lL-.:s:««·:(«2 ; -; nsiufalkr hck 
vmmiisrrk Ich-. -,-« Ist-ze, ; » ist-n mein staubikmviisk Lage 
I Amt-UT i«:n Ihn act :«; ; Un «.;fkkvmilc m 
private Exudk «’ stn « n! .! »Ur ksq 
bnsvvxxlc mcd ::.-s. :s."c: bckw syst sprech 

Duklia Achan-tun itz--odcn·,1:auohkd. Trsmdctste 
cum-tm Raupe-is vkdm on jmtmnc Mkmixmzr. uq »Hu-»- -.IH-..u-«z3» » »v» »Hm 
Pan-met m euyvek Iiv mcv Insekt-ed tun ask-k- Lk mich-g paa- 

—"-"- 

d 

s s.»«:«- Wienmatiemc :«.: Mich thsjnadommy Kronistc Sygdoinntbp Leistrsyadomnir. Ernst-rosig (!«s- tun-Hin Foc- 
siielfe, Hierbei-, new-o sanftem-, L-sve1-xo.«tk, Soweit-usw« zut- of kursiv-sung 
orfmkkede cause-, stehn-Im Tisnvsmyistmsm tucm Bind, Strom- si.-:- Ajkrtclfpmc Ri- 
ni, Miu sum-, Uhu-h fort am lwntskc Bimbo-nach b-«!m«:s!.-s« txt-I s!»:: ehrst 

Rvsndcsn docntnc A« « U" « I »z- HTI Ums-»Um Tom-»Ist Nerve- 
swamp Uswcklwouokdcnsk. atmet-nasonUnmut 

a on, Amortison singt-nenn- «·s. fis-J sv ssnzsx Z i- --» «..—ssk.-ss.-ku-ktig spk Avjup,-k, 
be anblw msv dm odkrligstc Davon-» m hucns km. .;« Ini. New-s Im fest-k« 

Privajk SIFLPoIUUIk is«««s«x.:ki.xg«-:c as usw-: 
umsonstin Vom-c sek« «11· bit-. s s·.1.d.«1s1 »als-r 

aasom Rappen-, lal- as Maul-vom Hi vix-pensi- Unm two INan ou unums- ufmm tu 
erkennst-O onst-time Udiömni.s:skk. Ame- m lklakesznadommn Imm ils-»J, Unserem-n- 

Ukiutqsulug, besinnen-s hukti t, ngi mit-ritt Ins-blies vco sitt-· ou siscs:il«-n-!w- WITH-n stimmte of 
unsre ervcktndt Urger- ånvwa Joc1"k«--.-·:«’c mu-«!j.1’vkns mxzs serv ..s.I-1!-!ir.x « Tknfhsr few 
kun er edmskckt vq Evmch auch zum at tr. tc Beam- as qodtrmsnch RIU « Imm- k oder satt 
fuldTillwtxl1111q.so-nv«atokt Tw « nnd «.::rigi1s.«:tk7s:k Sithsrhck m hinku Saht ,.. es Umstng 
nlbagin Mcdtcmek sent-es over-an mai ftok cmssrsg esq I dybeite demuteligtsed. 

f- en as mig udgtvet Bog Inn 52 Stdn-, Ivek .n futd des Legebog for ( .thvcr, fkktiselic as Mmmsfkelrarmet oq dem snrihellt eck 
net, de amtmdetigkt fcrrfommenoc krumm- 3ugdommc, dem Fondqur-lis- og nur« Seudeo m M 
hoer vrd Modtaqclien ai et ;- Eente Nimmst 

« 

en enden Weg vaa 49 Sidek enthauptet sue un domtuens Raad iver, private Svgoomnny Unqoomsilldsvævcher 
dates slger etk., og ukde lckm a sue ung- emi. Sendes im i socieqlet cmflsg ved Modus-Ue- 
4 Cent I Erweckten 

Iontornku dvnvaqus Vesi daae10—1. Vkeve knane new-O mev suld Tillld II Its- 

ususzh do te Mo I e ea Ver III M Urt, lcem og besvakek dem alle. Alle Vrevc addreoiekes 

ro ges Ä ofenbetg, 41 South Clart Streck, Chicamh Jl. 

--. 

låli«si1.1-i.sks.sfx·i« N lIdfokastn, 


