
Efiidinaverne i Arn-ein« 

« -; »F Hnnion ei- udinront til Post- 
; 1 .-"sk.«:«i-(Citn, Mcdcr ba, Minn. « 

« o: Jlnth Nordnnrnd bar nniin bosati 
» »F Fuss-Ho Nap og Nain City i 

«k Hinfo Tatoti1. 
«. WH« Nsundtuig im iclintoih scanni, 

.».·«sk Sinnle er i digsc Tage afnsjst i 

»z.«s«-3x til Lanmariå 
. W »Um-m Discng ankam nylig til 

«.»W.;.bms0, Minn. Hatt havde ganfke 
isnc gjort den lange Reise fra Morge- 
« Mittel Amnndsen og Huftru, bo- 

jatte i Nidaros, Otter Tail Co» Minn., 

fcjisedc soricdcn deres Guldbryllnp. 
· Pan en af Savmøllekne i Nord- 

Yzinneapolics, Minn» sikArbejderenAiu 
MmPeterscn nylig et Par Fingre af- 

staat-ne. 
X Andreas Carlsen blev uylig over- 

kspxst af et Jernbanetog i Oakland, Cal., 

pg sit den enc Fod saa ilde bestadiget, at 

dcn maattc aiiipiitekes. 

« Tanskerne i Baltimore, New York 
pg ixdashington hat form-et Kapt. Mur- 

ren et Oljcmaleri, forestillende »Dan- 
1nai«t«s:- Nedning af ,,Mis3fonri«. 

« A. Bcckman og E. Peterscn dmntes 

jzrcdags til henholdsois 4 eg I: Aars 

Tugihugstraf for at have dmbt Taylor 
Gnin paa SindsfygoAnstaltcn i Ro- 

chcsicr, Minu. 
« Erainen blev i fein-. M. afholdt ved 

Prasstestolcn i W. Denniark, Wis. Tre 

Studenter indstillede sig og beftod alle. 

Tereg Navne er M. C. Jensen, K. Kund- 

fen og C. E. Mayinami. 
« Professor O. Ramstad ved den nor- 

sie Synodes Læreanstalt i Decorah er i 

forrige Uge afgaaet ved Døden, 56 Aar 

ginL Hanvar ugift, vel afholdt og am- 

taleg som en meget dygtig Latein 
« »Bist-vakat Sogietetows i New York 

arbejder paa at faa ansat en svensk Kom- 

missar i Castle Garden. Den soean- 
norfte Forening samme Sted statter For- 
flaget og vil hjcelpe til med dets Birke- 

liggjorelse. 
« Fra Manitowoc Rapids, Wis» 

skrioer P. Haner til »Stjemen«: Her 
staur Sceden godt, da vi i den senere Tid 
lnn liavt megen Regu. Arbejdet er lidt 

dam·tigt her, incn nn vil der snart blive 

nogec da Hostcn begynder. Vor By 
Manitowoe skal have elektrisk LysiSom- 
niet«.« 

E Chr. Anderer i Scandia, Minn., 
4bleo nylig Oficr for en alvorlig Ulykkr. 
Hans Heste blev skrwinte af Toget paa 
L. F. eis- D. Bauen og lab ligc imod en 

Telegrasftolpe. Under hans Besti«eebel- 
scr paa at styre Hestene, fik Andersen et 

Slag i den ene Tinding af Stangen ag 
han liggcr nu i en meget kritisk Stilling. 

« En Svcnsker ved Navn John Nel- 
son fandtes Lprdags Morges liggende 
dod paa Gaden i Louisville, Cass Ca., 
Nebr. Koronerens Jury kunde ikke 
enes am en Kjendelfe, de fire paastodj 
at overdreven Nydelfe af Spiritus var 
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Dpdsaarsaqen, niedens de to andre holdt 
paa at :llapotten flulde været »Dpdsaat"- 
sng nlsckjetidt«. 

« Zlkoidninndicn Hatt-J P.Jcttitdfr11, sont 
d. l»-O· Juni inttkg nndct Was on Lnlkc 
i Talotn Oitik Neb» fotdi lmn adskillige 
Wange havdc ndtalt nlvorligc Trndslcr 
ont at bin-be sin Hunger-, tog fix-. foislcdcn 
Nat afdagr. Han hade fnnct sent i 

nogct’l’«nrisc1«gtont, tncd l)vilt·ct.lmn for- 
kortede sit Lin. Kundan antom hct til 
Landet frn Tanntnrk for«et Par Aar 
siden og var i Besiddklsc af en anfeclig 
Sinn Penge. 

« Fra Terass kontmer Mcddelclfer otn 

en ni) defpcrat Handling af den Art, der 
ei« saa alsnindclig i denne Stat, og denne 

Gang inne-I det at mre Standinavet, 
der optrwde i Hovcdt·ollcrne. H. D. 
Olrson, sont boede hosz sin Svigerson 
nogle faa Mil fra Cliston, kam i Klam- 
mcti tncd sin Dann-, ag denness Mand 
beordrede derfor de ftridende Parter til 
at uære rolige. Herover bleo den Gattile 
san edderspckndt, at han greb en Bøsse 
og jog hcle Familien nd af Hirsch sotn 
han detefter satte Jld paa. Naboerne 
kont til og vilde flnkkc Branden, nten 

hatt tvang dein nted Gevasret til at blive 

ndenfor. Falgclig brwndte hcle Hnsct, 
og H. D. Olcson forctkak at brwndk op 
satnmen med det Hieni, han hat-de ade- 
lagt, frenifor at forsonc sig tncd Bor- 
neue. 

« Skandinaocrnc iNord-Dakota holdt 
den Ende Juni et Masse-Møde i Fargo, 
for at overveje, hvorlcdes man skulde op- 
tmde for at blive tilbarlig repmsentetek 
ved dct fotestaaende Valg. Dirigcnten, 
Mr. M. N. Johnson fra Dakota, blev 
bemyndiaet til at udnævne en Standinav 
i hvert County, der sknlde viere Farinand 
iCountt)-Komiteerne, og hver af disse 
Komiteer stal sende fem Delegater til 
Stats-Canventionen ag arbejde paa bed- 

ste Maade for Foreningens Opgave. 
Man vedtog Refolutionen, hvori man 

Udtalte sin Lydighed og Loyalitet mod de 
For-. Stater og Canstitutionen; prote- 
sterede inod den ljerfkende Tilbøjelighed 
til at gjare Farskjel paa amerikanske Bor- 
gere paa Grund af Rate eller Nationali- 
tet og beklagcde de Tispositioncr, man 

havdc ist-Mk fokskchinc thchf i Nord- 
Dakotn s Jt tilsidcsætte Stanoinatrcinc 
ved de jcsusstaaende Balg, i hvilken An- 

ledning en alvorlig Protest var notwen- 
dig; endelig udtalte man sin Tilfreds- 
hed med de Stridt, der vgte trufne af 
Farntcr-Alliancen. Den nyc Forcnitth 
Navn er scamlinavian Union of North 
Dakota. 

Meddelelfcr fra Ord, Nebr. 
Um vor ny Korrespondent.) 

Hosten har bcgyndt her paa Rug. 
Hvedcn vil snart blive nwden. Vejret 
er vartnt ag tat-t. 

—Mr. H. Cletnents Dotte, Maria 

og Leute« kom op fra Grund Island. 
-—-Deres forrige Korrespondent hat 

lagtPennen tilside. Grundcn er saa 

.-..8.- 

dkyppek ned til os paa Jorden, ttor Du, at han hat nedig at mindes af Folks 
Bsnncr eller der-for stnlde forandre, hvad engang et Mennesle er bestikket? Den 

Ene begjcerer Solskin til fin Bedrift den Anden for-langer Negn samnie Dag, den 

We tratnger til Bind, den anden til Bliksiille. Se Tsig onl, lille Di«eng! og 

hold dine Ljne aabne. Hot- Myggcn sninme, se Kiddet springe-, Firbenet spille 
imellein Stenene, hør Frer kvællei Kjæeet, og Spaten kvidre og Lærlen juble 
VPPCi den blau Sky, det er Glcede, det er Pris, det chnbel og Lovsang, de 

tatke Vorderte; Mennesket alene, der dog tror at have faaet de fleste Godcr, hat 
ilkc Tid til at takke, inen lun Tid til at bede ocn lidt met-e endnn, en lille Smulc 

iTilgift eller blot noget Andet end det, han fik. — Jeg lan fotstaa dein, sont 
sng Gnd for at takke hanc, men ikle dein, som komme for at bede oin 1nere.« 

»Jeg vilde saa gierne, at vi To skulde folges ad op til Ki1«ken, lan det lade 

flg gjøre?« 
»Ja, hvorfor ikke, iscer nu da Du hat faaet Tsig en ny Troje.« 
NEste Spung gik de to Hyrder op til Landsbnens Kitte, Jens i sin nye 

THIS Hammer havde ogfaa pyntet sig og bar sin lange Stav i Haanden, 
»Deroppe mellem de Andre hat vi To Jngenting at destille,« hvifkede den 

Zamle Mand, da de loin indenfor Daten, »det er de Riges Plad6, de betale den 

Bank, de sidde paa, men hernede er det ogfaa godt at væ1«e.«« Han gik et Pai- 

Slridtlcenger til en af Pillerne under O1«gelct, her tagde han forstsin gamle, 

bkedfkyggede Hat ned paa Stengnloet, satte sin dernæfx ovenpaa den og stottede 

beggk Hcrnder til Staven, incdens han lnkkede Lineiic oa ttrnede fia tilde-ge mod 

Piule Jens tog qudcz ved hans Side. Han faul-De itte stritt nf Priestensj Ta- 

le- den Fokeftilliiigskred5, hvori han benirgede fikt, nor tilte ok: indikinrnlet, Inen 

Satmcfangen greb hani, Stilheden derinde, de tsrndte Innern-: pna Biengen, 
Billederne over Altern, det Ny, det Usasdvantige i.r:i;i·iiede Tisenaen med en sal- 

spm Magt og bragte hans thte til at straale. 
ssHVAd hat« Du nu tatket for ? « spntgte Hammer, do Tienenen var tilende. 

XII-Ist for-di Vorherre var san god at lade mizv finde Tin,« spart-de Jenes og 

Mrcde sine Oer nted Bogen af Hanndeik 
Hammer gav et bifaldende Nik, men sum-etc ist-. 

»Juki for inin daglige Fade, saa for min nne Tioje«, 

»Du gletnte den glade Sommer-nd, on:)ieanc11, sen-. tat-er m iisiite lstmkiz 

spitc frem, nnar Faarene hat« eedt det gamle, sk-:-.1 soc-ei Tn er 

99 hat en velskabt Legeine. Det er vel vcerd at iige Tat lot-B 

Han tovede endnn lidt, efter at have reift fis-, V-; sksks VI »Um PM Skyggm 

tiliojede Jene-. 

die-sen ftoreg ftastk 
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mange Vlsrgelseri den senere Tid. HanV 
skal nn sielge Vuckene Vindere og stude- 
rer nn paa en Tale sont skal prædikes for 
dein, sont vil liebe Maskiner. 

—— klingtet fixier, at en Forening slal 
lavesz niellem Danslere vg Soenskcre her 
i Born Foreningenei Navn sigea at 

sknlle vcrre Ægteskaln 
—- Den l. Juli l)er blev eislolnsmul i 

stor Stil. Nogle siger, der var rsnuu 

Mcnneskeri Vyen, nicn det er nok over- 

drevent. Her var sri Sspise, ;- Olscr, 
st Faar oa 1000 Brod blev erdt i fort 
Tib. —— Mange her havde saaet sra l til 
4 eller 5 Kegs Beer sor at have del lidt 

gctnytlig ined sine Vennce. Hvad vilde 
vel en Fest vcere uden Beer? Men Tem- 
peraneennendene var det jo en Weder-sing- 
gelighed, da de slet ikke selv kunde saa 
nvget. Det vilde so være dnmt at give 
deni en Drik og saa bagester blive Will- 
tcret. Dog maasle at en enkelt sit lidt 

engang imellein, da ingen tukde give no- 

get til en anden, saa de inaatte hierlpe 
dein selv. Men TempereneeiFolkene 
holdt godt Vogt, og de havde soresat sig 
at fange nogle. Et Par Sti)ller, sotn 
de mente saa lidt iniateenkclige nd, blev 

grebct og kaslet i Broninien, og nieste 
Tag da den ene ikkc vilde betale Roder- 
ne, inaatte han give Blothantionog saa 
koin Sagen for Reiten den 7de, og en 

Jnry blcv sat cndsljøndt det stod l)aardt. 
De fleste havde ndtalt dereez Mening. 
Temperance-Folk havde i der-es Taler 
dmnt Monden, vg Friheds-Follcne hav- 
de udtalt det modsatle. Der var mellem 
30 og 40 Vidner paa begge Sider; dog 
knnde ingen svcerge paa at Manden var 

bernset, saa Hævnen blev ilke saa sød 
sont den knnde have varet. Da Mar- 

shallen arresterede hain faldt de begge 
to, og Marshallen sik Nasen starnsereL 
Han er en Ternperance-Mand, og det 

skulde ikke menes at han var suld. Dog 
var Meningen nok noget lignende. Saa 
Dominen blev, at Arrestanten var sti; 
det var et haardt Stød og det ser neesten 
ud nu som one vi kan nvk dritte et Glas 
Beer engang imellem naak bare man kan 

saa det sendt hertiL 

Mindest, Kearney Co» Neb. 
(-T.ra vor Korrespondent.) 

Tcn lste Juli, löle 

Christi-n L. Møller, 16 Aar gl., Sen 
as Mathias Mauer, dødc den Lsde Juni 
as Lungeseber. Begravelsen sorcgik oin 

Solidagen den Izote Juni. El talrigt 
Folge ledsagede hain til hans sidstc Holle- 
sted paa Mindens Kitkegaard. Begra- 
velseH-Handlingerne sorrettedes af Past. 
S. Johrtson fra Frederiksborg. 

—- En 6 Mil notdost for Minden er 

14 Personer dod i et Tidsrnin as 3 Uger 
paa site Sektioner. Aar-sagen siges at 

vcere Skarlagensfeber eller ogsaa Lunge- 
seber, som det i Alinindelighed gaar over 

til, hvis det har lykkedes Doktoren at 

standse den sørsle. 
j — Sidsi i denne Uge vil Byg- og Rag- 
lhøsten tage sin Begyndelse her paa Eg- 
inen. —- Det ser jammerligt ud paa de 

1 

Stedm her Haglcnehaeodelagt Sædeiq 
den stod i sitt feodige Tragt og er nu 

san aldelecz odelagt paa fleise Stedet«, ntI 
ver iklc ri« Tale oni det niiudstc lldbutte. 

l 

Mujfcn vil vist komme tillmge. 
—- J den seitens Tid hat« her turtet en 

un Stutle af Fielfenxs Armee im Jll.; 
dog sitnesz den ilke at hanc notiet tilfal i 
lekts med den Amme-, jom bin- vtrret lIerI 
for en Tit-, uden i Praxis-. Den bestaari 
af site ungc Pigcr og tte Mænd. Ten! 
enc, lwio Navn ei Saltstwnt, ei gift og 
bettagtrg sont Ledeien for dein De etc 

alle Soenske oq tnler lutt i det svenIke 
Spi«oq. D e hat« haut Itere Moder baade 
tBiIen og paa Landen Miste Aste-n 
mpdte de ilke liden Modstaud her iBUen. 

Dpdslald. 

PHU elIledc ddtittrih 024 Aar gl» et om 

Morgenen d. st. Juli aigaaet ved Toben ef 
text-l Ugcts Inicrtriiilbt singt-leih 

Ade-wes Jomsni Naon vat· It n e tiliI a 

be tlI Heilemaniu todt i Ftoheoseth 
TilcllitigslIaiis, Profit-n, 

beeren veliigne lIendeö Minde! 

KelIo, Nebr» den Itc Juli, IEWL 

R. N. Vaterland-. 

Dei ftandinaviftc Publikum 
anbe sales-J -—--» 

YOU ZEIT-lin 
Tikorforrctning 

l St. Paul, Nebr. 
Et godt Udvalg af finc Vinc, Lilor og 

Forfriskningcr paa Lager. Teil-te Sa- 
ldon findes ved Sich af John Knotts 

gsmle Plcidci, straas ouerfor Beimets 
Stare- 

C. A. Wilson , sont er velbekjendt 
iblandt Standinavemc her paa Egnen, 
hat taget Pladsen bag the bar, og ital 
det være hang største Gliede at hilfe paa 
gamle Venner og Beljendte. 

Farmernes 
OpmcerhomlIed heuledes paa, at jeg nu 

hcir faaet opført etmIt 

Smcdcværkftcd, 
beliggeudc nord for The Livsz Stuhle- 
og da jeg ce i Besiddelse as nyt Basile 
af fortrinlig KonItiuktion, vil jeg lIeroed 
anbcfalc mig ined smutt og folidt Ar- 
beide-. 

» 
Alt til Faqct lIcnlIoreudQ samt Bagn- 

aebcjde, Vandbcholdeie o· I«. v. ,udfoi«eg’ 
leftcr Qrdiwe 
t Med megcn AgtelIe » 

Heury Btichfetdt. 

I N. G. HthBll 
Dausk Illirmager ou laveleretx 
DANN1(JBROG, NEBRASKA. 

Reparationer af sacwel Uhrc sont musikal- 
ske, optiste og melaniIke Jnstrumentec ude- 
resbilligt og famvittighcdsfuldt. 

Fotk i Nisc« 

Af 

Carit Etlatn 

..Zt;c1·ncn«« ,—-.-1;·-:--n. 

Dunkeln-»Im Rein-J -." sc 

[ Mist-now 
IllustrcrckJllunncdcssikrkfk 

Jl 

kandincwisk Literatur-, 
Yamklkks vg Äorvningcilim 

udkomnusr lmcr Manard i ffort IT spaltet Äsontmt, H ti! ist Hirn-r Wvuinzk uxx ml 

I txl W Lidcr Aucrtixinsmcntu« for bcn lnlligc Pli-» nf 

82.00 Aar-et. sl.00 Oalvaarkh 

25 Cis-. for cukclte Naturk. Iil Europa 82.50 March 

k. «d drw kne- s »m- w- 

Ztkcsxbvcs pas-seei «s»;;n«hkzkzgx W WU s- sou ash or Eis-» . an o . Ohio-skon . ’ p i 

.- Pröveckempla«cr imdks »H- Mpdtqgktscu af Lsp Ccntö kontaut cllcr I 
FI into-Hu- 

! 

udenbnch og indrnbyssxi sinken-. God Rom-»- Godc Agctttcrf mission girrt-S. 
, 

U 

North Platte Lumber Co. 

Howard City, Nebr. 
—- lmntlltsr Inml —- 

51110 Hlugs Tom-nor ««,; lkyggunmturiulo 
God Rvalitct ou lnvc Priicr. 

Vi Hiklgor til St Paul Primi- 
I J It. curios-, 

I Mmmgck 

(). otnitssmNsigN ex n. o. ti«stUssEN, 
Tømrcrc og Bygningsfncdkcre, 

—- udspter alt til Fuget henhørcndr. — -—- 

Ssuukt og folldt Atbcidc gut-amech 

Nye Bygnlngcr opfores l Enterpkifr. 
Maus-noc, nassen-. 

T .l « l Vorc 
« armckvcmlcc . » ! O 

Iidrn nasmusr liq, da s llal 
lmlns en IImtennntunu Just 
mm slhs at Widan 

tsssterln Zelt-blinder 
med lnjnmknloldmvk Psal- 
Ionn. Jst u du! tut-Its DOM- 
malum-.incdl-11:l:«nmantanc«h 
ljous Wann-m m unal Leb 
aalnnng ng nun nnallc anx 
smqu «·l’-.111«.I Emeripon cllcx 
Truplzs lnslmnw U qumn 
teu- lsmsrly Hcluljmdn for at 

virus dm 

ins-ji lctmrkkcndc Mastinc, 
de1"fal)11tcw:s,ogutinbcllllllt 
ims. at den zum mun- music-:- 
.I111u-1dc I cnlmcr JIWcrndc 
Tcl n« nmt Cltsoctimcnh litt-u 
m vol prouu ;1.lcaitinc. Z de 
sldllc icm Am cl« der llke for 
andrer sann-met lom m Voll 
iBlndrrcm nqu og se den, 
og J hoher iltc nogcn audcn. 

tlsen C- Sonnen-Mard, 
Agentcr 1 Rom-d, .llcbmlla. 

Te bcdstc, stæct"cstc, iexcstc og Icvncstc Slagg Twinc til de billlgslc Priscr hat-es- 
Judng Hdew Belullmg lude- 

BZZZZZZ EIN-»zwe- 
til Skanbinsvien meb Verdens ststste og 

hurtigste Postdampskibe. 
Erkursioner afgaa fra Chicago hver 

Mandag og Torsdag viu Niagara-and- 
» 
faldtm 

i Ä« 1·i-Billet«.er fra Standinauien 

Hil billiqt mcn beste-mir Frisch 

X. Umkle Xle N AL- ( u. 
(1«-n l U ( du«-«- As -s( Ist- 

kl40 E. Kinzie st» chicago, Ill- 
l os- 

( P- IT vavra 
I —H sknslmndlsl U— — 

Avlsrcdskabkr 
HL Pillll X( IM LEILIL 
Godt Isdvalg Tits Ied: i:cd19vks. 

J0lINs0N Fc Wu) 
ANDRE 

MS. 

Land Rollens sathanning Mills 
for Fsarmc og Elevators. 
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Ten bei-im billiger og sterkkste Land Rolle- 
og Sonntag Millikvi ssu vet Ecnv is: Psalm- 
ogw u Jr c fort-nd Te txpvck Bau-· Imm- W 
pss ZU ;..«-:c:.s«: 

astm o. Ik Unsicss 


