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Nebraska. 

—- Newton W. Prescatt er ndnekvnt 

iil Poslntestet i Arlington, Washington 
country 

— To Voraabamedlemmee i Nebraska 
City kotn forleden i Klaintneri, der flat- 
telig nbartede til en Nceorknmp paa aaben 

Gabe. 
—- Gnv. Thnyee Ined Stab afreiste i 

Mandaga til Philabelphia, for at vare 

tilitede ved Onndreaarsfesten for Kon- 

stitntiönens Vedtagelfe. 
—Mrs. Sarah J. Overton sont for 

Iort Tid siden myrdede fin Manb bleni 

iFredags af Netten i Braten Bviv er- 

klatet skylsig i Mord af anden Grad ag 
dsmt til 25 Aars Tugthusophold. 

— Feank Haaglanda Vntik i Calon 
nedbtandte farrige llge under fast-delet- 
misteenkelige Ocnftændigheder. Einen 
hat nu tilstaaet felv at have paafat Jl- 
den, for at komme i Besiddelfe af de 

Qs,200 Asfnranee, sam var paa Bag- 
ningen os dens Jndhold. Derved ade- 

leegges faavel hanc Formne focn hnns 
Navn og Nygte. 

— Det store Kirnfirma Nye, Willen, 
Morehonfe Campany i Frenwnt hat 
een af dets Filialeri Lindfay. Firma- 
ets dervarende Fpteetningsfteer, R. H. 
Giles, rsmte fertige Ssnbag, media- 

gebe 1500 — 82,000 af sine Peincipai 
lers Kontantbeholdning. Man mener, 
at han er enten gaaet til Canada eller til 

California. 
—- Fkagttaget paa B. ei- M. stsdtei 

Fredags paa St. Joe Banens Persona- 
tog nede ved Haftlnqs paa det Steh, 
hour begge Bauer krybfe. Fragttvgets 
Lokontotiv tainte Perfdnstoget lige paa 
Sammenfsjningen melleni de to bagefte 
Kupeerz men hele Fragttoget rulledei 
Graftem inedens bet andet Tag flap fras 
det med de to fplintrede Vognr. En 
kvinbelig Pasfager blev flemt skeldet. 

—- Assisterende Olje-Jnfpektar John 
McDönald i Oniaha blev i Ongdags 
Offer for et inardekisk Dolkeftpd nde paa 
Udstillingspladfesn MeDonald kin i 
Trætte nied en Betjent af Elstern-Politi- 
siyrken og Affæren enbtc inidlertidig med 

nogle djærve Naveflag fka begge Partei- 
sont SlntningssAkt. Snart fikoDo- 
nalds albkenbe Fadek Nys am Qpirinct, 
og han opfagte derfor Politimanden, 
hvis Navn er Scnnlan, og gav ham en 

siarp Jrettefættelfe. Scanlan, der var 

stinkt berufet, fvarede med en Ed og 
brog fkem en Knippel, sned hvillcn han 
bit-ragte den gasnle Mand 4 —- 5 draje 
Slag i Daneben En nærstaaende Poli- 
tibetjent stred ind ag afbksd det brutale 
Overfalb, men nu kein Sonnen John 
farende og styktede foin en Nasende ind 
paa Scanlan og flog hain ineb Neu-erne. 
Denne foer et Skridt tilbage men i fam- 
me Nu drag han en Dolk og ined notd- 
fom Kraft hnggede han ten i Mede- 
nalds Underliu og trnk op efter paa Kni- 
ven, saa den danner ei bybt, ftngt Saat-, 
atte Tarnmer langt. De Omlringstaa- 
ende betoges af Rædfel ved at feJndvob 
dene stille frein af det gabende Saat. 
Deldigvis var Lagehjcelp neer ved Hann- 
den og Saaret blev strals forbnndet. 
McDonald hat lidt et start Blodtab, 
tnen Legerne trak, der er libt Haab otn 

Helbredelfe. 

Si. faul oq cmeqm 

Kattofiekne er i Pris. 
stbmand Jaeobfon bespgte Bernha- 

Udstillingem 
—- Howatd Countys Udstillingsore- 

ning udstillek ved Stutgfaiken i Lincocn 
idenne Uge. 

— Dei smekter os at erfare, at Mr. 
H. P. Hermansens ældste Sen af Ny- 
sted er meget syg qf Tyfusfeber. 

— Rasmus Lariens Hustrn ved Dan- 
nebrvg ligget syg og hat i tangere Tid 
meet sengeligge nde. 

— O. J. Jongson har faaet et Til- 
bqgefald af sin Sygdomz men det glas- 
der o- at htke, at Bedring — om end 

langsam —- ek indtkusset. l 
—- J. K. Vavra er flyttet ind i M. 

Anbekfons Butikslokale i den nye Sten- : 
bygning, hvor han hat i Sinde for- 
Fremtiden at drive sin Manufaktnrvnre- j 
og Kvlvnialvareforretning, medens IF 
sentrakm og Seletoj6-Afdeli11ge11 fort-; 
sattendc blioer ledct paa den gasnles 
Plads. ; 

—- Paul Andckson og T. Verwaner , 
hat lejet de forreste Lokaler paa andeu. 
Sol i M. Anderfons ny Stenbygning, « 

hvortil de omkking ved den 20dc Sept. 
viloverflyttc deres Forretninggkontor, 
tilligecned dercs bekjendte,siore Vorgehe- 
holdning for Udlaaning, hvilken de sied- 
se hat i tilstrækkelig Metngde til at til- 

fredsstille Alles Kran. 
— Tydfkeren Nikolqi Arends ved St. 

Libory tjotte i Sindags paa Jagt i 

Selstab need nogle Nah-Den Under Tu- 
ten stete den beklagelige Ulykke, at 

Skadet i en ladet Haglbpsfe, sotn siod 
Wsp til «Vognseedef, Mk If, og renn- 
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te Arends iUnderarmen, esterladende et 

stygt Sitar. Ten staklels Tilsladekom- 
ne dleo strals ssrt herind til Byen og 
stillet under Doktor Fletchers Behand- 
ling. Lassen siger at Benet er derart, 
og Faren sor en Ampntation er stor. 

—- Tet nye Handelsfirma, Smith, 
Jordan öd Co» hnk i disse Dage traslt 
med at okdne et detydeligt Varelager i 

-Hjernebutiken i Cushmans Block, og de 
.vil om faa Dage vnre »ready sor busi- 
ness« Firmaet har handlet klogt iat 

engagere den dygtige og populcere Galge- 
mnnd, vor Landsmand He. A. Jargens 
sen, hvis mange Venner her paa Egnen 

Iuden Tvivl Iil glatde sig ved, nu ester 
Fhans lykkelig tilendehragte Danmarkek 
star, atter at finde bag Dislen. 
i —- Mra. Carl Hermansen sra sales- 
"durg, Colorado, ankomi Torsdags til 
Sk. Pauk, fpk as qsicgge et Visit has 
sine mange Slægtninge og Venner i 

Doward County. Ester et kort Oohold 
her i Byen hos Bredrene Niels og Ter- 
lel Herinansen, asreiste hun stimme 
Dass Asten med Hin Martin Human- 
sen til hanc Hjem, og etgter at gjcste en 

Uges Tid i Nnrheden as Nysted og 
Dannehrog. Vi tnske Mes. Hei-man- 
sen god Fornajelse med Opholdet hos 
Venner her i Howard County. 

— ,De LormesNeal«-Theaterselskahet 
optkandte i det heronkende Qperahuö 
sor ssrste Gang Mandags Asten. Fore- 
stillingerne oarer tre Astener og slntter 
iasten. Mandags Asten opssrtes Ko- 
medien »Fogg’s Ferry«, og det maa 

indrtmmes, at det Kunstnertalent, som 
her lagdes for Dsgen, suldt nd bestes- 
tede ethvert siset Lsste angaaende Skru- 
spillet. Den sterste Nos maa vel til- 
kjendes Skuespillerinden Kittie De Lor- 
me, som i Rollen »Gib Fogg« paa en 

slaaende naturlig Maade med Held es- 
terlignede de menneskelige Lidenstaber: 
Kjeerlighed og Had, samt bnrnlige Ind- 
fald og Koindens Linien 

— En haard Skjnbne ramte sorrige 
Tirsdag Asten den ny By Berliner-, 13 

Mil Ist hersor, oed den nye B. O M. 
Jernbane. Denne unge By var just i sin 
Barndom, anlagt i Lobet as de sidste 2 
—- 3 Maaneder, og bestod as 2 — 3 ny 
opsprte Butitker samt omtrent et lignen 
de Antal Privatbygninger, og den nye 
B. ö- M. Stationsbhgning. Ei Hus 
ramtes og antcendtes as Lynet under det 

ooldsomme Uvejr Kl. omtrent 6 og ved- 
bmndte totalt, medens den srhgtelige 

Vindstorm iForm as en Tornado sont led 
sagede Tordenvejret, lostede den ny Sta- 
tionsbhgning i Lusten og hele Nesten as 

Byen, og totalt pdelagde samme, len- 

fnende den nsgne Jord, hvor sit den lille 
haabesulde Stnd stod. Vi erfare lige- 
ledeö at samme Storm har anrettet be- 

thdelig Stade imellem her og Fullerton, 
Inen hat endnu ingen Enkeltheder ersa- 
ret. 

—«— Vor Ven, Mads Andersen, som 
tildragte s-— it Dage ved Omaha Land- 
mandsudstilling, melder sig vel tilsredö 
med Taten. Nebraskas Landmnndsud- 
stilling var virkelig storartet og sever- 
dig. Ligeledes bereitet Mr. Anderson, 
at Howard Countys udstillede Produk- 
ter tiltruk fig velsortjent almindelig Op- 
incerksomhed, sor saavel Koantitet og 
Koalitet, som smagfulde Arrangement, 
og var det ikke for den Aarsags Skyld, 
at den sendte Majs haode taget Skade 
under Transporten i Jernbaneoognen, 
vilde vi have vieret herettiget til Iste 
Præmie, sok samlet Countyudstillingz 
som det var, maatte vi nsjes med tredje 
Pramie (880) for samlet Udoalg, sor- 
nden lste Prcemie sor en Del enkelte Ar- 
tikler. J Sandhed, oi har Grund til 
at vnre stolte as den Flid og Dygtighed, 
som de ledende Kommitemeend as vor 

Land-nondsprodnctsorening har ndvist i 
denne Anledning. 

—- Tet lcenge foæoende Spsrgsmaal i 
vort Byraad, om Foranstaltninger sor 
Asstaffelscn eller i ethvert Fald en Jud- 
strænkningaf dct i Sommerens Lob nee- 

stcn utanlclige stinkende Seiner-i iKoeeg 
og Soineindhegningerne ost sor Byen, 
var i Qngdags Aftes atter til Behand- 
ling. Tettc Etnne har von-et agitcret 
nie-get for og imod hete Sommer-rn; thi 
medan det aldiig kan neegtes at digse 
scicatnrgaaide te t ved Byen, i den Ine- 

get vaune Sommer har forvoldt en nee- 

sten ulidclig Stank til oiose Tider, og 
maasle tildels veret Styld i endel af den 

tncgen Sygdom i Bhen i Sommer-, hat« 
pan dcn anden Side Opkjodet af Sted 
til linderhold af de inange Krentmer som 
her hat vcrtet fedct i Lobet as ftdste Aar, I 

asginet et godt Marted forLandmandensz « 

Ovcislod af Majg og andre Sædarteip 
som da hat haot en gannlig Jndslydeltej 
paa Byens Handel. Medens ders for Be- I 
bocrnc i den Pakt as Byen, som har lidtl 
mest af den opstanende stygge Liegt, harI overoældet Byraadet med Anspgninger t 

Marngde sra Beens Borgere, og oed at 
mode ser i Byraadsmoderne og agitere, 
hat en anden Part, iScrdeleshed de di- 
rekte interesserede, og iden leengstfrae 

— 

liggende Del af Byen, saa at sige nir- 

sten sat Himmel og Jord i Bemgelse 
ftir at fothindre at noget gjokdes i Sa- 
gen, og oaekfuset og paa en ublib Maa- 
de kritiseret vor Borgmnestek vg Alber- 
masnd i Sagens Anledning. Saaledes 
hat Sagen bslget frem og tilbage helel 
Somnieten, engang var en Byraabslovj 
vedtaget, at sokbyde nannte stinkendeJ 
Kreaturgaarde indtil z Mil fra Byens 
Grandse, fra 1ste Mai til lsie Novem-. 

ber, men da bemeldte Lov ved nasste MI- 
de skulde vedtages og bekreftes, var 

der atter blevet Uglek i Mosca ag den 
forlastedeg med 3 Steinmer mod l. Be- 
meldte Stemning for Eftergivenhed sy- 
nes opstaaet ved Lister fka Eiere vin 

straks at uthmme de stinkende Plabser, 
og siben afholde sig fra sligt Uvasen tat 
ved Bygmndfen i de vakine Mannes-en 
Dette viste sig imidlertid falsch idet 
D’hrr. vel bortsendie deres Kvaeg og 
Stin, men aben at foretage nogen Ud- ; 
rensning af Gdening eller andet SviH 
neki, straks forsynede samme med nyek 
Drifter af Kveeg og Spin. Dette vatte 

selvstlgelig fornyet Harme, og ved et? 
Onsdags Affen afholdt Mode sont even- 

far omtalt, vedtöges endelig og stade- 
stedes en Byraadglov, hvotved Verset- 
tneiteren og Byens Aldermeend erholt-te 
Authvritet til at humtne og forbybe alt 
Svineri as hvabfomhelst Slags indenfor 
en Distanee af sj Mil fta Byens Grund- 
le, og da en betydelig Mulkt er paalagt 
for Overtkadelfen heraf, er det at vente, 
at bemeldte Umer i Sommer-nannte- 
dernes Ltb vil blive asslasset, og denne 
Mangel ophsre. » 

— Hin L. P. Christensen og Hustruk 
hat gjastet deres mange Benner ude paai 
Landet iben senere Tid vg taget Afsied 
cned dem før deres Afrejse til Califotnia 
ibag. 

— Byens Scoler aabnedes iMan- 
dagc. 260 Elever indtegnedeg første 
Dag. 

— Den for i Bladet omtalte af W- 
H. Michael anlagde Sag niod Fred Hed- 
de. Nedaltør af ,,Grand Island Inde- 
pendent« for »Er-Umstände Bestyldnim 
ger« faldt ligesaa pludselig i Lsrdags 
sont den fremkom. Sammenhænget er 

ganske simpelt det, at Klageren ikke var 

istand til at bevise, at de l,ærekmnkende 
Bestyldninger« indeholdt Ufandhed. 

Hvor dritter vet heut 

Vor republikanske County-Ce11t1«alkv- 
mite sammentraabte fertige Lethe-geh 
her i St. Paul, for at bestemme Tiden 
for Afholdelfen af den regulcere County- 
Konvention, hvilket D’hkr. da ogsaa 
udsprte ved at bestemme den lsde Okto- 
ber som Dägem Demed var eftet 
gammel Regel Komiteens Arbejde fokbi, 
men dette syntes D’hrr ikke. Hidtil hat 
bet været en Part af Countyets famlede 
republitanske Delegatforfamlings Hvew 
at vielge og autotisere Delegater til 

Stute-, Dommer- og senatoriel-Conven 
tioner. Denne Gjeming syntes Univ- 
lertid den nuvcerende Centralkomite at 
detvar Synd at bebyrde Folket med, 
og paa ægte Estkupst Vis paatog de sig 
der-for felv at bestemme hvem der siulde 
tjene det kjcere Folk sont Delegaters 
At A. G. Kendall, og D’htr. site Re- 
dakteur af Blndene ,,Phonograph« og 
,,Cnterpkise« vqlgtes paa denne Liste, 
kan neeppe forundre,og fristes man til at 

spørgn Naak de stemmeberettige Bor- 

geres Nettigheder paa en san nag- 
vis Munde hersoes os, den ene efter 
den unben, hoor drioer vi da tilsidst hen 
med vor frie Statskonstitutimk 

Tit-Binde un ask-de Mei. 
Strenfem 

Skjsnt hun hvilek og slumkeriJotd, 
Selv hun nu synger med Enqle i Kor, 

J som nu sprgek saatungt ved heut-es Somi, 
Der ital 3 attek hende tage i zavik 
Oper hende er nu oprunven en Herligheds 

Monds-, 
Bi vil nu binde hende cn Kjærligheds 

Kraut-T 
VI jagde i Haabct von sidite IarveL 
Wnd Inder i Himlm nu glasdc bcndrs LIM« 
Lg gid v; der alle maa satnleg· z 

Wiss Mam Zorcnsem 
»J-« f 

Dadsfalv. 
Sikcnscth — At min hat-e clskede IN 

! 

smt oq vore MS Njch kxmligc Moder er ask 
gaact ved Toben Mechqu dandcn ch l 

umher ien Alt-er as 36 Aar, 2 Manne-vers 
Vg 18 Tage, efms 7 Maanedcr og R Tag-.- c-· 

lmardc Exil-elfen bctjendtgxotes horch fok4 
fmvateude Ein-at og Nennen « 

Arg-v væremcd Tit Minde, Tu indetligil 
elifcde Oustru og Modcrk 

Jeg fptcr en jndmig staunt-il at kam-alles 

dem jom ledsagede min Husnn til dct ndfte 

«Zvilested; fertig takkes Castor Stoogaard 
for hanstrpsterige Tale i szemmct og vedi 
Graveu· 

Hans Spanien, 
Helft-, den 12.Sept.,1887 

(Bedes optageti» Vollend- Falsterö Stifte- l 
tivende« 

Sud-Mantua 
Ved »Ist d. ev. satt-. strteiamfund.« 

Muvsttenefte i Tannebrog hvck Sandag 
Form. Kl. 10i vg Aftea Kl. s. Spnvagsskoi 
le eftet Womit-dass-Gutsstjemstekne. 

Nudstjeneste i Baptifttirten t St. Paul, 
Sandageud lsde Sept, Efttm Fel. st. 

H Hausen 
Gut-sti. iSt. Liboky asS. Johns ans-n- 

dag den 2. Stint-eh Kl l0j 

cuditimesie ved ..d. halt-tu 
Sendagen d. lsde Sept» Form. Kl. 12, 

iOkd; Gubstjenefte med Lonfirmation ag 
Altersangt 

Sandagen d. 25de Sept» Fami. .ttl. 10, 
tNysted. Samme DagsEftny stl sii Tan 
nevitke vestre Stole-. 

Eftekhvet Gubstjenefte i Nysted vil der 
blive athadt Ssuhagsskole, lebet at den dan 

ste Lake-inde, Fri. M. Hovgaattx 
C. J. Stovgaard. 

Sindagen d. 18. Sept. Eftetm Kl. 2 hol- 
der Frt. M. Hovgaarb Oplægning i Nysted, 
Venner indbydes penligst. 

Lokal- spalte. 

U C. M. Henvetfan F- Co.’s bewmte 
Stavler og Skoe fælges has Raömussen i 

Damitwa 
II- Far Luggietz Vogne og Teetiug 

Selvdindere henvender man sig til R. C. 
Noyes i Scotts gamle Hatdware-Butik. 
II- Gaa til Jacksans Apothek, mnipples 

gamle Butik) for gabe, itiske Medikamenter. 
Recepter udsyldes nsjagtig og samt-stütz- 
hedsfuldt. Prifetne moderate. 

—- Gaa til R. Hannibal for Laan paa E- 
bers Land eller Assutance paa Ebers Eim- 
dom. 
U Henky Malmgten sælger Cum-Miss- 

billetterfra Skandinavien hectil St· Paul 
for UTOT Sakrlig Opmætkfamhed stjæw 
fes Pengelaan i Landejendammr. 
II- Et start vaalg af Stpvlet og Stac» 

fta C. M. Hendetfan O Ca. netop artivetetj 
has O. D. Rasmugien i Dannebrog. 
Is- T. N. Benmtt, Groceri:91tanden, 

ladet sig ikke undetfalge af nagen af de nye 
Handlende, der stjærer Priserne saa format- 
keligt neb. 
D- Tandlæge Abbott ek flyttet ind i det 

as Dr. Barnsdall tidligeke afbenyttet Kon- 

tor, tarste Dsr vest for Tr. Hakels kontor. 

M Jer-(5-ream (Jöflade), i Partion-, 
Quart eller (k«allonvis, faaes paa Vagetict. 
Met liebste-, som Stomagerprofessioneu 

hat præsteret for Vorm er Henderions »Viel- 
School Hause Shoes« ; et uyt Udvalg netop 
modtaget hos Rasmusiets i Tannebrog. 

Familicbillettetu Te, som agte at 

iende Billettek hjem for sitt Familie, Felder, 
Moder, Saiten Brot-er eller anden Slægt: 
ning i Skandinavien, bar altid paase, at de 

lase dem paa den Standinaviskc Post-Linie 
Thingvalla, hvilten gaar dirette fra bct 
gainlc Land til New York og faiii aldkig an- 

lpbcr tiogen udenlandst Haust. Lmbokd 
paa bis-se Tampete tales kunsvenik, norsk 
ellcr haust Prier et nu betybeligt net-sat- 
Bespg nækmeste Thiiigvalla-Ageiit eller striv 
direkte til 

A. Mattener G (ko., 
126 ist« Kinzie St. (5hicago, Jll. 

Onstec. — 20,000 Vulhel Kattofler hur: 
Iigst InIIltgt. Vil betale 35 m) 75Ns. pr. 
Pule VIininlthIderson’s III) Sienbyg: 
niIIg, St. Paul. — Audekfon ö- Hausen. 

Ousteib — En Tjenestepige, squ paa 
egen Haand tan udspre Hugarbeide og Mal) 
lavning. Allethøjeste LPII betales. Tettc 
Blads Kontos aIiviIer. 

Bettendtsiøtcltr. 
Mehlemmerne af Nysted HcsteiAssntaIIce- 

Forening, amnodes om at give Mødei Ny- 
sted, Lsrdagen den 24. September, for at 
drier og anders-ge, om Nygiet angaaende, 
at Mr. Spreu FriIs mnligvis selo varStyld 
i, at haII mistede en Heft, og om han tan 
være berettiget til Erstatning eller ej. 

Pan Foreningeus Begne, 
C. Jenser Found. 

BZZZZFZ Billezzey 

HZ 50:01)M IYZZZZF MZZHZ 

Kesizkkzzwø 
Te iaakaldte Fribillettcr paa 

ThingvallaiLinieII fra Standt- 

naviensælges nu fem Dollars 

billigere end forleden Paar. 

Tonne betleeligc Reduktion cr 

i Scrdclcghed af Interesse for 

faadaIIIIe as note Landsmænd, 

ioIII agtcr at iIIIscIftck sinc Fa 
IIIilier i August cllcr- -cptcmlIcrI 
Maatchcr, oII da dchc lach 

Prig paa Billettcr ffcfindivytiligsi 
vix-« ci vltIIcklæugc staticndtsth 
man inarcft nmligt sikre ftgi 
Billet 

Matt tIcnIIkndt Itg til s Wing- 
vallasLiIIicti-« Agentcr i VcItcn 
cllcr Itrivc direkte til os. 

Ä. IVWZMFM CI Co» 
Genei·al-Agenier, 

126 E. Kinzie st» Chicago, 111. 

Paul Anderson F 
H Maler-gren. l AgenteriS t Paul Jieb 

IF gls YUFIIMXU 
anbcsaler et not og stott Assortement as 

Møblcr og Husekviperings-Attittkk Partei-Money Kammer-SOLO Skgsmm Vorde, Stole oq Sohn-. k- 

61 godt Udvalg of Nullcgardtnet web Tilbehsk· 
sinhver Zlags Sttldetr ellet Fotografiszptamme 

scexdkg cllcr scrlges pr. lobende Fod, om foksnskkk» 
m nnlig Amtes ind i den nye tumnelig Vatik, hpok M 

opmm en imrskilx Oigkisteslfdclmg og holder stqdjg « gw- 
valg. 

levekeå -« 

A. J. Cuihmam St. Im 
s— -——»—-—- 

J 

D a n n e b r o g 
JcrnvawMobclog Seletøibuti 

forer et kompletteret Lciger af Muth-any Kakkelovne, Mist-L Windmer 
Mehl-IV Matrasser, Zeuge-Fieber ofv. 

J Fokbindclse hcrmed drives et Blikkenslagerværksted, hvtjr Bestillingkkq 
nthliktoj, ellcr Neparation af gammelt udfpres paa kort Notits. 

Er Udvalg af Ligkister have-z stadigt paa Lage-r. 
Jeg fort-annu- oqsaå Jst-ist cost-Baden for himm. 

Priserne gnranteret. Theo. J. Streit 

ÄNDERSEN 82 BROGK EIERE. 

De bevfte Befordrlngck uvleies for rimelig Beim-w 
Kioreheste siehes, byttes on stets-T 

III Forste Stald i lige Retning fyd fra St. Paul National Bank. 

Wo. U-. Semi, Prass- Ll. Cr. Baby, Bier-Prass. P. Jepfoih AssifL Kasfek 

International Bank, 
Danncbrog Nebr. 

Almindelig Bankfcsrretnioq ndfpres. 
Pengc tillaanci paa gunskige Betingelfer paa fast chndom eller personlig Sil- 

kcrl)ed. Bei-zick- udstcdcs paa alle lcdcndc Stædcri Verden. Tampslibgbilleiler 
til og s1·a1?m«opasælch. 

Notary Public tilsfede i Bauten 
JA» 

John Dobry er Agcnt for 
Triumle schubiudere, Mejes og Slnamafliner, samt Empin 

Bindcrc Mejcs og Slaanmfliner. 
?ctlec1«dctbeds:clldvalg as Mafkiner i St. Paul- 

Landsmændl 
Tidcnc1·k«onnncn at 

Folk kan kjobc Vater IIEM til sine egne Prifer i St. Paul 
M hat« folgt ud vor bewarb Store og vil ftque Ud vor Stote ishPM 

oaiaa. Illt man vwre folgt for-end den sprste :7iovbr., 1887. 

A. Jakobs-m agtcr at reife bort til Mino-mich Wisconsin- th 

han has Llnlcbning til at indtroedc i en ftørre For«retning. Bi vil og man fwlge MU- 
vennasvmc Tib. Rom flink-II vent ifke for længe. 

Alt stal lælqes til Jndkiobspriöl 
Vi har ogfaa Forme, Bygninser og anden Gleichun- som sko salgsT 

Erb» 
A. Jakobs-n E Co« 

Tit Satz« 

Undertegnede vil fnarest mulig scklge un- 

der Haandem 2 Fplhopper, 1 Fol, en god 
Staamaskinc, en Heu-ine, en Herd-Wolle 
ti12 Heft-s Kraft, samt 80 Akres Land, hvor- 
paa foresmdes ca.10!’s1kres Skov beliggende 
i Section 5 ved T avis(sreek.!«eta1ingö- 
vilkaarenc san ordnes ved Bank-elen. 

R. Laut-n, Tan:1ebrog. B. 72. 

City Meat Market. 

Fle1nins1.l(0n(lall G Co, Biere 
nun Icwdct as de bcdste Rede meaturct 

smhandlcgfl Alt Flugs ferskt og Haltet Kist- 
stadim pas Lager 

Friskc csters og Bildt i vers 
Sæfon 

Jrwrhasflngteg paa bestemqu 
Frist Fisk hver kyrcdag. 

Icokrtrmt bot-sich for .«J11du«ok1, Tal-z. 
Flemium send-tu kv Co» 

st. Paul, - - Nebr- 
W 

VII PANTALOOU OVSIALL 
www Wi- wint- 

Eneuosalg for Howard County hoc- 
O. T. Icagxnugfcu, Tamchwg Nebr. 

BANK OF DANNEBBOG 
udforer almiudelig Danks-irrtt- 

ning. Betaut htieste Rent- M 

deren-rede Summa-. 
w- Judkaiferer Peitsc- 

vC. O. Sehlyteru. 

cxamineret Dyrlæge med Dis-W 
Har vcrret Militærdyrlcege i TAUWY 

og RegjeringsdyrlægeiLfterig. W« 
Besiddclfe af de bedstc Anbefalingek« 

Tmsses hos Apotyeter Gcnlkri 
Grund Jstand. 

WILL-E- 

Dr. Wilhelm Jcpspw 
sKANDINAVlslc 

Zion-Ochse og Chirqu 
»Du 4.Zt1«ect, Siour Sim- O U 

Danncbrog 
Lumber Co« 

« Nr 
hat ct stort Lplog As OUC Emer II 
uinggmatcrialcr samt Fenchoifcctyqjsw 
oil blive folgt til Tageuo laule -s"« 

fer. 
Hvem der agter at opfokE IM 

ger vil finde del til dcrciz kadkl »in 
og erholdc vorc Lverslag M de « 

andkt Sieb-J. 
W 

En re-el Behandling skal new V 

vort Fotmaal. 
Med Agtelse, 
H- Pcteksen, Maus-ger- 

VUSIUII 
AK w IS 


