
vg ityc Tiber. 

«;1:Is:sslildringcr 
—- uf —- 

:. Z. dunkelnka 

?.s::l. km soll'. No.) 
««· J isndclig der igicn,« nd- 

«:..s.d, »jcg var saa bange sm- 
igidim er det,3 scnd,Bm-U«»- 

---sikr:«iist simecs ikke at have lik- 
;;-s. vcl 

W-» nlisl, oi vcire vidnc tiltum 
« 

sque Anna. 

.i ai dem, hvadGud forbyde, 
MI- 

Jnrn den gamle Proces. 
lkkk mlit den -« 

« :klc,« soarede Michas, »me» 

zzx stmsklelig Angst. 
q:kilcs1llcnncfker,jeg beklager dein 

»z; den Proces, paa hvilken der 

zxkiiiioner pas Spic, den maa jo 
izzzzzpmhcd hos den mest ligegyl- 
kkxmcft blasen-de. Hvem der er 

chllconct —- —— votet op i Rig- 
chm Nuldct er alt. .naa, 

sx:ici·e, mcn hold nu op at være 

De lmsz Irr selv, lud som J var 

lcrlid var hele Herrefcedet kom- 

kpikgeljiz alle strømmede til for 
penligt paa de hjemvendte, de 

ijcre paa Guarden med Annas 

Amme i Epider, Bønderdrengec 
m arbejdede iHaven, Hundene, 

b nd af deres Kurve, Hønsene 
eine. Alle bevidnede de, hvek 
Maade, deresÆrbødighed, deres 

ed, deres Glæde. Ved dette 
edRitmesteren sig fornøjet »Dan- 

O
-
 

chud vil det, kunne vi mistealt, 
ennestenes Hjærter miste vi ikke, 
ge vi ete værdige til at eje dem,s« 
han. 

IV. 

ligc ch er den bedfte. 

kostem var Livet atter kommen i 
.1e Gange 
dde havde set og erfaret iDembo- 
beväx«kcde, at Anna og Michas 
etc-z rolige Tilværelse langt beha- 

e. 

as folte det imidlertid sont en hel- 
gt at gjore sig nakmeke bekjendt 
odicrncs Tilstand og tage sig al- 
ufdem. 

» 

fandtSituationen vertre, end han; 
entt sig den, og indian, at uden’ 
«ge Ofre oilde den ikke kunne for-l 
ritetsgjalden var trykkende, Ren- 

» 

lenc flugte den største DelafJnd- T 

e, og da der manglede Driftska- H 
vg Jnvcntariet var i Forfald, H 

der rejscs ny omend ssnaa Laan, 
I 

tet holde den vidtløftige Bedtift 

ne Opdagelse nedknugede hum 
han vidste ikke, hvad hml stUldk 
Anna vilde han ikke kaadfjre sig 

itke at indgyde hende Angst, US 
dkkfor sin Tilflngt til Ritmeste- 

,hvad der er at gjøke, ved jkg ie- 

.rcdc den gan1le, der netvp Vka 

ntget med at reparere et Netz MCU 

ttke saa kneget at frygtr. Gud 
ktke sinc, og omVedriftell streck- 

ooer fire Landsbyer, eller den ind- 
ng tit et lille Gods, hat itsi 

»I! ingen Vetydning. Jkg ck for 
Mgm Fagmand, Du maa heller-e 
tTig med en sagkyndig og ketz- 

-W11 med hvem, og hvorledes 
Ok« uden at Anna bliver ban- 

«kfornuftig, hende heb-ne vi! 
Evgsies for. Send Du blotI tek den gamleManusiwie3, han hat? 
skvaret en Ven afJereg Famil- 
FaretgodtHoved og et ærligtY 

MHIJJichas strev Brevet til Sag- ; 
IS Iendte det afsted, kom Anna i nendc : det bedste Humor, men i 

! Theben med tnngtHjcerte, tilRit- 

We Ostwka hvad der var inei- 
LWF FOtsicmthed var ikke nnd- 
"."WS kjccrlige Bcir. 
Verm san hende inderlig inne- Liede hcnde paa Panden. 

uchl kaymring, mit tjære 

Ewiglwsk nok altsannnen godt. 
tx« It Bud efter den arlige Ma- 
·« For at lJan can staa hain bi 

ad VS Daad. « 

senkte nctop paa at bebt Michas lsre det.« 

nistet Lon, atJ ete af famme Me- 
lme J take samtnen om Sa- 

de 

skllls Onkel,« soarede Amm, 

l- 

J 

F isMichas VUVE Us, sk jeg var meget be- 
l kakk tot Min egen Skyib, nicbcns ieg 
bog tnn tæiiker paq han«-« 

« 

« MMUsiwickz, forhenoærcnbe Abvokat, 
lnu chr af en i Nærheben liggenbe lille 

chlekigaarb, var af annenisk Herkainst, 
nannnebc fra en i sin Tid i Ost-hinwi- 
en inbvanbret Familie og var ocd tilsirlc 
dige Omfkklldigheber kommst til War- 
schan. 

SomSkrioer hos«enAbvokat iorijenie 
han ber inejsoninieligt sit Brod, spgkkhk 
sig libt Penge samtnen og blev few- 
strenbig nben bog nogensinbe at brioe bei 
vibt. 

Dertil var han neinlig alt for arlig 
og uegennyttigz selv veb gliinrenbe For- 
retninger nøjebes han meb en ringe For- 
tjenestez han unbervnrberebe sit eget Ar- 

l beibe, asviste enhver uretfcrrbig eller blot 

Htvtvlsoni Retssag og stabte sig bewed 

imange Fjenber, uben at bog Nsb eller 

zForsølgelse brev ham bort sra ben Vei, 
lhan en Gang var slaaet inb paa; tilsibst 
aftvang han selv sine Mobstanbereö Ag- 
»telse· 

Han var lille, tyk, teinmelig plump 
og passebe kun baarligt tilSelstabslivet, 
inen naar Talen brejebe sig oin et inte- 
ressant RetsspørgsmaaL sik hans noget 
raa Trcek som veb et Mirakel bet. mest 
tiltrækkenbe Ubtryk. 

Veb hans Fremstillings Klarheb og 
den sunbe Sans, som hans Orb inbe- 

«holbt, vanbt han let enhver for sin Oper- 
bevisning, selv am han ikke berveb staa- 
nebe nogensEgenkjarligheb, lige faa libt 

som han lob nogen Bagport staa aaben 
for Samvittigheben. 

Neste-i trebsinbstyve Aar gammel op- 
hcevebe han sin Praris og trak sigtilbage 
til sin lille Mejerigaarb,Ubbyttetashanj 
faa Sparepenge. 

Men ogsaa her var han berebt til at 

hjalpe, og der blev sra alleSiber Inn alt 
for ofte tagt Beslag paa ham. 

Meb sin ncermeste Naboerske, ben asb· 
Fru v. Solska, havbe hanlevet i bettnest 
venskabelige Forholb. 

Hnn havbe inere enb en Gang hinl- 
pet hatn i hans lille Bebt-ist, han var 

Ritniesterens Ven og elskebe be foralbre- 
lase, næsten sont bet kunbe viere hans eg- 
ne Bam. 

Han skyndte sig berfor at efterkoinme 
Michas Aninobning. 

J to Dage sab han i en særlig lille 

Stue, meb en grøn Skjærm forPanben, 
Briller paa Nasen, omgivet af Papirer 
og teincnelig uhtfligt assaerbigenbe enhvek, 
soin vilbe sinke hani. 

,,Vent blot ! .Taalmobigheb !. « 

sagbe han saa — »Krakau blev ikke byg- 
get paa en Dag. .Jeg er en gamniel 
Mai-oben og kan ikke satte al Ting saa 
hurtigt!« 

Han gjorbe Ubbrag, noterebe, sam- 
menlignebe, spnrgte ub, besagte Meini- 
gaarbene og laste Afskrifter as Reis-at- 
ter. 

Forst ester enUges vebholbenbe Arbei- 
be, ba han oin Aftenen efter Theen hav- 
be gaaet al Ting enbnn en Gang igjcn- 
nein, gav han Ritniesteren et Vink om at 

splge ineb inb i hans Beet-elfe. 
»Saa, spanb mig nu ikke paa Vinc- 

baenken, sor Pakkerl« ubbrøb den noget 
hibsige Ritmester. «Hvorban staa Sa- 

gerne?« 
»Det kan jo ikke nytte at skjule bet; 

bet staar ikke allerbebst til. .—« 

»Naa, hvori stikker Ulykken?« 
»Deri, at ber bliver meget libt til 

Bernenr. Formnen er betybelig, men 

tre Fjerbebele as ben tilhøre frennnebe 
.For at tilfrebsstille alle Krebitorer- 

ne og befri Gobserne for jSelben vilbe 
ber behaves et helt Livs utrættelig Birk- 

soinhed. Hvorban stulle vi mebbele bem 

bet? En saaban Unberretning vil vel ty- 

ste dem meget?« 
,,Behagelig kan jeg just ikke sige, ben 

er. Dog, be ere begge fattebe paa alt. 

Det vilbe viere meget tungt at venbe bet 

elskebe Hjem nieb alle bets byrebare 
Minder Nyggen, at stilles faa Folkene, 
som hange saa trofast veb bam.« 

»Saa slemt er bet heller ikkez Prostee 
za kunbe be beholbe, de andre Godfck 
maa be osre, Tjenerskabets Antal maa 

forringes, overhvvebet maa bet traditio- 

nelle, herskabelige Liv, som vel er blevct 

dem til en anben Natur, opgives, new 

be ville have Freb og Ro,« sagbe Mann- 

sickvie;. »Dersom de forovrigt nilbc vie 

beres Liv til ben vanskclige Opgaor 
at gjske Godicrne fti for Gicsld- CUET 

Michas vilbe spekulere i et rigt Gifter- 
maal og sælge sig for noglc Hundrebetm 
sinbe — —« 

»Fo: Voller-M udbrpd Nitinestcren, 
—- ,,bet bliver der ikke noget af. Naar 

be blst behalbe en Krag tilbage Og M 

Vib Brab, sam be kunbe dele meb beses- 

Venner, saa beklage be itke Tabet as ben 

tilsynelabenbe Overflob, If denn-I Rig- 
bommcns Kamebie.« 

»Men hvarban stal man bibringe dem 

bet meb sterste Staansel?« 

l 

(Fortscettes.) 

r — 

iFra Sonderiytland. 
Dodofald. Biikop »« Hausen i Gn- 

ldernp oaa Alls er i Medan tritt-unw- 
sdngsz silottcn H afgasct ned oden i en 

Illdci af HT Blat- 

Salg ni en Benckimina. tkijnsstgivcr 
; Isw seni Zosti(«L Jasdicrztcbmä link ljobt 

Idct Oiiwrstgivein lsan i ilm Ller hat« habt 
i For-pagtning, for Erz-Wo Mai-l. i Uiltbrand i Angel. J Mellesnangel 
skal der for Tiden Unsre Miltbrand 
iblandt Soinene. Sygen sigeo at vare 

nieget ondartet, saa nt der dor niange 

s 

Tyr. 
CjendoinshandeL »Dv.«).«andznand 

P. Sorenien i Uge har tiobt Dnrlæge 
Carstensens Gaard i Klipleo for 11,70() 
Mark. Lidt Bescetning medfolger. 
Tiltradelsen sler straks. 

Solobryllnp. .,Dok.« Tmtofielinas 
’gcr Zeno Jorgensen og Hustrn i Hojga- 
de Hader-Mem lunne i Oiiodags fejre de- 

irco Solvbrnllnp. Jorgensen er en af 
de ganile Soldaier, der hat« deltaget i 

ybegge de flcsvigske Krige og er i Desw- 
;delse af begge, de as Kong Christian den 
niende indstiftede Medaljer. 

To Vorn skoldede. J Torsdags stete 
det Ulykkestilfælde, at Gaardejer, Hans 

»J. Klindts to Born i Abild blev sletnt 
stoldcde Vor-jene legede i Kjollenet 
hos Husnioderenz der blev paa Gulvet 
hensat en Gryde ined logendeVand, som 
IBornene under deres Leg vieltede, haar- 
ived den ene Born blev stoldet over hele 

sKroppen med Undtagelse af en»lil1e Plet 
«paa Brystet, saa at Haben fulgte med 
Klæderne af Kroppen; dette Born heu- 
ligger i haablos Tilstand. Det andet 
Born sil Benene skoldet og enkelie Stank 
paa den ovrige Del as Kroppen, inen 

det kotnmer sig nok. 
Ny Plantning. »de.« For nogle 

Aar siden blev Rugbjærg Sonderhede 
ved Rodekro odelaqt ved en stor Jlde- 
brand og Bestenoinden trnede med at 

tildoekke de inod Øst grandsende Marter 
mcd Flyvesand. Eierne af disse Mar- 
ter indgavi denne Anledning et Andra- 
gende til den projsiske Forstforvaltning, 
og efter en kort Forhandling blev zislns 

sdels ved Kjob, dels ved Gaoe Eier af de 
omtrent 100 Hektor Land, som bliver 

beplantede. Sinn Folge heraf herstcr 
lder nn i Foraarstiden et muntert Liv der 

spaa Heden, nassten Halvdelen af Arealet 
ier alt oodyrtet, og de unge Traer ookse 

igodt. 
i Tre Gange frikjendt for Bismant- 
sorncerinelse. For Bismarckf ornærmelse 

"forhandledes i Fredags for tredje Gangs 
en Sag niod Redaktoren af Tillceget til s »Freisinnige Zeitung-' i Berlin. Denne 
Gang forhondledes Sagen for Lands-. 
rettens Feriekatniner i Potodann Efteri 
at Rigsretten to Gange har tilbageoist’ 

de frikjendende Domfældelser, frikjendteJ 
Lands-retten i Fredags for tredje Gang 
den anklagede for Bisinarckforneermelsr. 
For Skodesloohed mod Presselovens § 
21 bleo han imidlertid idomt 50 Mart i 

Bode, da Nedaltoren af Tillceget as tid- 

ligere Artikler i Hovedbladet mantte er- 

J liende den forncermende Karakteri Brett-. 
lassenotitser imod Bismarck. 

» 

Lobsk Heft. »Hmdl. « Et Uheld, 
’som let kunde have medfort sorgeligeT 
Folger, passe-rede for nogle Dage siden 
Slagter Abrahamsen fra Hjortkjær. Da 
denne om Aftenen kjorte hjem fra Waben- 
raa, bleo Hesien sky paa Tender Lande- 
vej og lob Lobsk. SIagteren blev scan- 
get ned i Vejgroften, hoor han blev lig-- 
gende bevidstlos, medens Hesten rasede 
afsted med Vognen og forst blev stoppet 
ved Gallehus Kro, hvor Hesten sprang- 
te den ene lukkede Port, niedens den an- 

den modstod det voldsomine Stod. Der 
blev nu sogt oin Vognens Eier, soin 
endnn laa beoidstlos iVejgroften, han 
blev bragt til Gallehus og Dagen efter 
til sit Hiern. Slagteren skal dog itke 

have havt videre Men af dette Fald. 
Nedbrcendt. Afvigte Nat er Degne- 

boligen og Skolebygningen i Abild ned- 

brcendt til Grunden. Oin Jldens Op- 
lomst vides tun, at den inaa være opstaa- 
et paa Loftet. Tegn Petersen og Hu- 
ttru var ikke hjeinine, da Ulytken stete. 
Andenlæreren, blev vaagen Klotken iolv, 

ved at Ztuen var fuld af Rog. Han 

lkom hurtig af Sengen, greb noget af sit 

sToj, der laa paa en Stol oed Siden as 
IZengcnz han gav sig bog ikke Tid til at 

iifore sig det, nun lob nd. Alting stod 
sda allerede i Flaintner, og han sknndie 

ssig ncden under og fik Bornede nd as det 

bicendende Hirs. Tetlykkedes ligeledes 
d«n stinke unge Mand at redde Degnens 
ito stoer fra at indebrwnde. Dein Pe- 

itersen skal cstet Forlydende have baut 
utilstrællelig forsilret og lider saaledes 
et ioleligt Tab. 

Diamantbryllup. »Mdm.« Sidste 
Sondag fejrede Husmand Niels Ben- 
nedsen og Huftru iTiset deres Diamant- 

Ibryllup. Beboerne i Tiset ledsagede dein 

i 

til Kirlen; i Brudeslaren taltes 25 

Vogne. De gamle fil Pladö i Kirten 

paa Stole foran Alteret. Efter endt 

— 

Gudsljcnestc holdt Pastcr Rissen en 

passe-we Tale til de galnle, nnndcndc 
dem om Gnds Forelle lnkd dem igjscnncm 

Isaa inange Aal-, en Nnndc, smn lnn blco 

faa til Tel. Te gamlc mflc lzinanden 
Cur-wenn og Durste-n ndmltc Velsignels 
scr overdeln. Lin Effekmiddngen nmdle 
en meget tallig Zklnc fla Vycn og m: 

egnen for at lykonfke 4 imnantbrndcpal·- 
ret. Bruch var ifort den gut-Ile, kla- 

delige ,,Guldfpang« Ined hoidt Lin. 
Monden erfpdt Her og Koncn BUT. 

Efter der-s Alder ere begge cndnn Ins-get 
-ske 

Fugen schielte cl lncre vilksom 
til at helbrede alle kkonistc Sygdonnnel 
end Dr. Peterss Rennen. Faaes hoc! 
LocabAgenter eller til Dr. P. Fahrney, l 
3933 Ogben Ave., Chicago, Jll. l 

Sumtd og Snnnd. 

Kuriose Vercgningcr over cni 
Millioiicrrg Form n c. En cngelik 
Mathematiker benytter den bekjendtei 
Mr. Jay Gonlda Fortune paa ca. uuj 
Millioner Pund Sterling til solgendej 
interessante Bekegningcr: Naar Formm 
en var tilstede i zetnpnndssedler, og bis-s 
se lagdes i en Langde tret ved Siden as; 
hinanden, sik man et Papirbaand san 
langt som sra London til Moskau. Fik 
man Sedlerne vekglede iSonvereigtis, 
og man stablede disse ovenpaa hinanden, 
vilde Stablen san en Hojde as 73 kugel- 
ske Mil, og Vagten as samtlige disse 
Msnter vilde ndgjske 570 Tons, den 

passende Last sor 57 starke Jernbanevog- 
ne ellek saa meget, som ll,400 krastige 
Mand tan bate. Omsattes Formuen i 

Friinarker og disse blev plaeetede tret 

ved Siden as hinanden, vilde der naaes 

en Lakngde as 1,920,000 engelste Mil, 
eller Asstanden sra Jorden til Maanen 
8 Gange- Haode man endelig Fortun- 
en i Penny-Stykker, og ti Mand talte 

Tag og Nat med en Htiktighed as 100 

Pencei Minutter, vilde Tellearbejdeti 
tage paa det neermeste 30 Aar. Millio- 
ntkren er rig nok til at give en Shilling 
(-25 Cts.) til hvertMenneske panotden, 
men hois hele Mennestehcden, en ester 
cn, passerede sorbi Mr. Gould med en 

Hastighed as 10 Mennesker i Minuten, 
og han saaledes vilde overrcekke hoer en- 

kelt en Shilling, maatte den cedle Givek 
sor at knnne tilendebringe Uddelingen 
leve endnn i 230 Aar, og saa maatte han 
endda arbejde daade Nat og Dag samt 
Son- og Helligdage med. 

Brudstykte as en Ligtale o- 

ver en Tyv: »Dristig var han, thi 
han vaagede, niedens andre sov, og det, 
man savnede hos andre, det sandt man 

has ham.« 
V a n en S M a gi. Fruen, som stri- 

oer Breo sor fm Kokkcpige: 
»Er der noget mete, du oil have sagt 

i Bkevet?« 
Marie: »Nej Tak, Feue, men var 

saa god at tilspje: Undftyld de slemme 
Kragetær og den daaklige Bogsiavering. « 

Digtning og Virtelighed tin 

engele Roinansorsatter, Wilkie Collins, 
en Soigersøn as den berointe Charles 
Dickens, sortalte en Gang ved et Mid- 

dagsselskab, hvorsvacrt det var at opdig- i 

te Lokaliteter ög Kakakterer, som ikke 

sandtes i det virkelige Lin. J sin Roman 
,,Akmadale« havde han skildret et Land- 
sted, og lort ester com enHetke og gjorde 
hamBebreidelser, sordi han havde bestre- 
vet hans Landsted. Collins bad ham 
undskylde, det var ham ubevidst, lsan 
bavde aldkig set hans Has. En anden 

Gang havde han sortalt otn en Mand, 
som omhyggelig asvejede sin Mad paa en 

Virgt, han havde staaende paa Bordet. 
Nogle Oage estek Bogens Udgivelse koni 
en Mand og spurgte, hvorsor han faule- 

! des var bleoen latterliggjort. Jeg asoejer 
al min Mad i en lille Vcegt, som jcg al- 

i tid saker med mig , thi det hat min Lage 
anordnet. Forsatteren bad omForladelse, 
en saadanVane havde han aldrig for-hart 
om. 

) — 

! Vi heuteve atter Opmærkspm 
lheben paa Dr. Rosenbergs Avertisfes 

iment Tenne Lceges Anseelse og Held 
; med at helbrede kroniske og private Syg- 
Hdomme er faa stor, at han faar Patien- 
jter fra hoer cnefte Stat og Territorium 

«»i hele Unionen. Hans yppekligc Bog 
"»llngdonm1an Raadgiver« burde læses 
Eaf enhver nng Mand; den sendes srit 

, blot man indlcegget Frinmrker til Posi- 

tpottm 
! En liden Sten kan vcelte et stort Las 
og en liden ubetydelig Spgdomsspire kan 

hurtigt udvikle sig saaledes, at spr man 

ved Ordet af staat man ved Gras-eng 
Rand. Fejler Dis noget faa henvend 
Dig der-for inarest muligt til en dygtig 
Lage. Vi heulede Optmakiomheden paa 
Dr. Duca-D Asertisfement i- en anden 
Spalte, og paa hans Bog »An-is Hem- 
meligheder,« der sendes fris. 

mä ZWmmlIissmä 
—-— Eucriolqcr M ——— 

Howard Oounty Bank-, 
F!. Hex-Ä chZJAWstkL 

Autoriqu kupjmlx sIutI,U(-U. -——- thtztlt Kapital: 550,()00. 
llbsorcr nimmde Pankfomtunw Vemlck abide-des paa alle Rutapmx lebende Vyek. 

Tanwsktvs Wurm-r lustigs, til og Im alle rukopæiike Punkten Pcngc udlaaueö paa gnu- 
fngc thfacnx M gmr lldlamcingcr I got-e Kanne m Sp(-cialitct. 

Gen. li. Leim. A. li. Ruh-. c. c. llansnn. 
Prsmulnnh Vtunmu Ase-ist« Icnssmsotn 

HZTERlZÄTlONÄL BANK. 
DINNSBROOH MEDI- 

Atmmdeuq Bankførrenfchiffifq mit-rot 
Pcnge tillaanss paa gunskigc Uninqclsu paa fast Eicndom cllcr prrsonlig Sit- 

kerl)cd. Vckslck udstcch pcmallc led« ndc )tcrdcri Vordem Tscnnpskibcibillcttcr 
til og fm Europa scrlgch 

Notary Public tilstedc i Bauten. 
kk... L M 

Schlytcm, L rer Inst-JstSchlytcrmNsLKaL 

ZEIT OF IDEALIST-ZWE- 
Dimnel)t«0g, Nebraska —- 

Ubsprer almjndellg Vnnkfotrcttüuq. 
Sæklig cpmcekkfomhcb ikjcrukco ankasicE 
ring, hvilketbesprges mob timelig Vedeklag. 
HpjesieRmte betales paa Mage, fom ind- 

ickms paa længere lib- 

Korrespondemen 
Amormuu lcxothme National Bank 

NISIV YURIF N. V. 
Omnlm Nation-di html-, 

« F)M«u.uk;«nukssu. Ort-wann Nation-II Bank, 
mmkm ist-»in. Num. 

NUPAIW PUBLI tilstedoi Hans-ov- 

Ed. MIanrIIIick, A. A. Jtendalh T. F. Mc(5,arty, W. A. Wilfon , 

VIII-i. VIII-Inn Rass. AosisL Kast. 

CitizenssIsNationalIBank, 
VII-EITHER - III-HO- 

TZU OZIIIEIITWUIJ Dzasnszforrehitiuz udföreæ 
Rkntc detach paa deponcrrvc Summen 

——— Direktoren-«- 
«l’. IV. ZIsJOzXlI"l-Y. IV« XX. UlllkHs )N. llllS«l·l-«.1) A(«-(»)lc. 

-X.«X.1il"1Nl)Alxlx. l«J. l). binUt )U1LUUI(. 

A E. cADY, N.W. XVMHLS (1. lc l«bJAN, 
lre--1(1(III.V««1III-r III-HI- rI I 

For-sie National Bank. 
—4·—4 st« PuuL Nebraska OW- 

IWIIIIIst Kapitals WANT-— Zsbolckuinx ex Mal-III- M M 
Udforer almiudelig BaskaoI-I·ctnich. Reuter betaleg paa deponekcde Sammet- 

Saslgek Bett-tm betalbare I alle Verdens starre EBer 

J. LANGÄ 
IIiInI IIiIi FFUIIIWII INI 

FARWEI I« ll·)" ARI) (()UN «l Y , NbJ Bchsch, 
muss-Im I- It komplka II vji«-II l Ost-U 

JEKN VARER I IsIlli Braue-III r; BLIK PØJ IIt gutl l« :II)rjk-It; lZAlclk Wllibj 

R 

El MIIIIIIILI WIEIIIZI Kuge· III VIIIIIISIIIII anbefalII 
IIIllII IIIIIIe Baker er as bedin- Mvaluct, og PrIIcIIII XoIIkIIIIrIc IIch IIlIIIcII IIIIbcI site pau 

gIIIII. I«aIIdsnII1-I1d, FIILI 1I·.IJ, III III-ove. J. Lustg. 

DR. N- THOSE-WEBER- 
Mark Durch Ghikanm Jll» 

er 4IIVVIIIIIIII( III: Tuner ·I«-II«II UsI : II-- IIsIvIIalrr lmk 
IaIIIIIIII iI: II « « «I;. III-ne samt 
Amerika, sIIIII lI.. I.-«II: III-mäss- Im 

kivake EIIIIdI-III·I. in m —·I s II. I III 
kenn-III- InIsIJ IIIIIIIII IIII r II .· Inst-I oktro. IICL Trwch 

Dutqu IWIIInIIdiIIIFh UhanIIIII TIIIII l -.. Im visit-III- 
cum-ta- Rutisem drum -I LIIIIIIII I. .’-".» Jsc IsII, II III! sk- ".1cI»IIII:-.I II thais III-III- 

Patlemek III tumm- Iiv mcv Sinn-den san IIII te .:Ic-I,.IIIIII »Im. 

Kroniftc SIIgdommcI «- RII IIiimIIoIIII II III-II ·I’-rerIIIqI-ommc. 
cIII II ·,IIIII. wzhcyhi I’ dmtl II, Iok 

ykub Ins-hob »k-» vakukmy Sporn-Iri- Dann-»Ich Tals III III-III.IIIImeII"I-, 
quskykuu xqukuu mduntt II- wes-»I- .II-.- III-II -.i III. ;:II-.IIII·- .::.. III.I-:-I.- III»-,·, MI- 

I··II. Izu-.- IIIID IIIrI III-III Im- Muse-am Uhu-II to ·I IIIII Itouisrk TIIIIIIIImcII 
sz IIdcsIIgdo— oIIIIIIc III-III »Es-«- 

attvm Benennuner sing men-I- II II--IIII«II·.I.:; .. .:I Hmmmuuxuk I» IthIMk 
bebaut-les IIIId III-II IIVIIIIIIIIIII Man-» IsI VII-r- s IIIIIIII .- ’c I IIIIN e I Irqu b::IIIlII. 

Pri vate Sngdoutinc f: mai-hard-. II 
« 

»Im-, lUIsIIIJIIKIssIIII III ldsIIckalIrr 
IIIIIIIIIIIIIII T sIIIkI .E a:.I d IIIII :.·« s LsI I, 

saai IIIII Rappen-, Ich III Mandpom III Nun-ask UIIIII IIIIII Mam- oII dumm« IIFIIHIII III 
Ickketninq. anmutige UdIöIIInIeIIck,9 texts- VIII-n- JIIIdII.II-II:. i: .III.I U III-II, III-. I II: 
UriIIladIIiIis, bchIIIIIIIO III.IIIII I I pIIImIe III-sind III sIkrI :-.·. III-— III« II IEIIIIY grimme III 
ande hetvekeude Ist-qu- UI: III-II Iva IIIII III (I IaIIII I·-rI IIIII 1(II-.-:«II. I IIII;. rI-II·I« III-- 
IIIII er Bei-ragen IIq SvIIIdIl aIIlIIzI IIIIII III Ircklks BIIIIII III IIIIIIIJOD Id- » II III hIsIIIIsIIdIr EDU« III-II 
IIIld TIllId III mig, iom va- Iokt IID IIII III-:- III rII IIIIIIIIIIIII zIItIssIIII s. .-: « III IIIIII «I,I quun 

III-III Medic-met IeIIdIso vom-II Ich sIor chIIII I I I hob-II- demmcIiIIIIev. 
f- rII II IIIIa II ivIII VIII was-.- Eider, vetuI iuld VIIf æGbog for ( unver, IYIIIIeUIs aI emufhsxl ··-I.ImII IIII III-III IIIrsYIcllIIIe cr 

net, de almIIIdelIgfI forIskommcIIdITkIIInske- .- wvommh vcrw kjoxchyagelic og Um. SIIIDIO im III 
nhvet ved Modtaqelien III cI III-mi- Immerh- 

In anden VIII vaa »Ist Sider ombandlet alle un dotuinens Rand Zuer, privat -..eromme llIIsIdomssllIssIIIw III-r o 

dekes Itqu III-» o( dukde lemas alle singe and. sendet frIII orieqleI III-Mag vev Modtagelie 
( cent I Mut-II er 

LoqukIIIIIdoexdaqu:DellI-daqu0s1.VIII-e kanns III-wes mev IIIII Nun s. Ists 
tttlkiheh da IRII käm Perlen aabnek lesek oq besvakek dem alle. Alle Breve addrcsiekes 

osenberg, 41 South Clakk Street, Chicago, Jll. 

I...I IIIIIIIIIMIII Es Musan Ren-I- 
«.I Ic« IrrcIsI-I, Hm las-roth III-Imm- 


