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HERka « lsltHorth Janua, begynd2I 
Inmitt. . 

ie:A 
«kz Ox- mxien i Lilankato, Minn»i LA L. 

Z» sp» «.-«-1sntt·elig son. zrtedag oed 
« .s« 

« « .» 

ek .».zk«..;.xz1sitslee med et Inn lobste Denks 
Mk suint, Hat-kland, Wiss-» stahl 

... spmzsc til .,Tanno.«, vasre alss 
« 

«;«·«.x:cts.st ai Tit-reinge, siden hans 
Liksozz af Ennefebereik 
Land er af Minnesotaszi 

i 
« Nil ’.’1. 

·«..;-,-«s Dienen ndnasont til otaptejn 

zxmnpani A, andet Regiment as 

imzztcsdiacs Liititiollllignchl 
s Neid Takota Stats Tidcnde«, et 

·; studiikmksk Blut-, sta( udgivesi 
essle rate, North Dakota, tned He» 

..ilk:i L. Linerson soin Redaktar. i 

Xulin Wunder-son, en Jernbatiear- 
xxj lsleo sorip !’oi«dags Aftcn over-l 
xkzzdxxkbt as et Pudsagertog paal 

Mag-« Vnrlington G Quinct) Bauen. 
ed Fixsndoningen of Western Ave. Chi- 

««;.i«-x Fil. Han Var sit Aar gl. 
« 

izximld Il. Quale, den bekjendte 
izcxike :liiznnand ils-an Claire, Wi5.,; 
Mk- faup Lordag Aften as Takt-ing.; 
Den tom sont nng Treng sra Norge, sit 

Isa- ku zweit-ichs is-. P» M. E O. 

Banmottontori Hndson, Wis» spa- 
zxzsk samtnen en Tel as sin Von og be- 

««1.::::e derpaa at spcknlcre i Land. Han 
Laute Hell- med sig og esterlader sig nn 

zed siu Tod en stor Fromme, sont af en- 

te!:e anstanesji til 81,()n0,000. Ha» 
til-de store Etrcrkninger Land paa Inange 
Lieder i Isigeonsin og Minnesota fortt- 
ren Nrnndejendonime i Mititteapolis, 
Tal-link ji«-. Supetior og Ean Claire. 

Han esterlader Linie og tre Steddatre. 

»- 

« 

tsde Mai i Besten. Nordtnændenc 

i :’-.’linneapolis, Mitin., fejrede lee 

Ijlaj med en Fest i Nortnanna Hall. 
Taler af IcorniannmForeningens Pras- 
s:dent, Professor O. J. Breda, Jatnes 
Peterson og Musik af Normanna Band 

11dgjorde Progratuet. J Lnoerne, 
illimi» sainlede sig :Z,000 Mennesker 
sor at festligholde Tagen- Gerhard 
Giertsen fra Minneapolis holdt Festta- 
len. J Tevilsj Lake. North Dakota, 
oar i Tagen-J Anledning en sior Meinte- 

skemasse srenunodt for at lt)tte til Taler 
as M. N. stolsnscn fra Lakota, Profes- 
sor Ball-ne og Advotat O. H. Boyesen 
sra Oirand Fort-J· 

« Fredagenden jede Mai fandt Rats-i 
nins Larsensz Begranelie Sted fra St.i 
Stefancs Kirke paa Coieago Syside. 
llnder stor Hajtidelighed bleo lsan fort 
fra Hjennnet over til den med Blonister 
smykkedeKirtc, hoor Pastor Kirkeberg 
holdt en nieget gribende og trostende 
Tale til hans sargende Slægninge og 
Venneix Ten asdade var sodt paa Lol- 
land og kom her til Amerika for ca. 7 
Aarsiden Ved Flid og Stræbsomhed 
havde han arbcjbet sig op til en ineget 
anset Stillingi Satnfundet. Alle be- 
tiagede dybt, at den unge Mands Biss- 
bane saa tidlig stulde afbryde63, da han 
ved sit jæone og hjertelige Versen var el- 
iket og ashold af alle. ,,Ugcbl.« 

« Doktor Anders Doe ægteviedes Lar- 
dagAften den 17 Maj tilMisH Ragnhild 
Blegen, Datter af Mr. og Mes. John 
Blegen. Vielsen forrettedes af Pastor 
Tor-rison i Brudens For-andres Hur- oed 
Wider Park Chicago, Jll., iOvervær 
Of Brudeparrets Sliegtninge· Cfter 
Vielsen samledes otnkring 150 indbndne 
Gjlksier i Sokups Lokaler til en san-de- 
leo oellykket Bryllnpssest. ,,Nordma:n- 
deneg Sangsorening«, hvoraf Dr· Doe 
i tangere Tid har været et virksomt 
Medlem, gav iLøbet af Astenen Bru- 
deparret en Serenade, og fretnbragte 
Ved sillAtlfoket, Mr. Colberg, Fore- 
Uingeng hiertelige Lykønskning. Bed 
Vordet holdtes Taler as Mr.John Ble- 
aeii, Tr. Doe, Dr. Meyer og Tr. 
Gmii fm Eau Clait·e. Et Ortester 
Fidspklc flere Flammen-, tnedens tnan 

Iad til Vords, og senere inde i Dansesa- 
Ul. 

« 

» 

« Thal-los K. Sitntnonsz dade nylig i 
Red Wing, Goodhne Connty, Minn. 
J NU- 22 Aar gannnel, kotn han til 
Amerika Vg bcgyndte sin Liosbaneidette i 
Lasid iIIM simpel Arbejder paa Chicago, 
Milwankeeåt St. Paul Vanen, sont 

TH« var under Bygning vestooer sra 
Tuimaukkh Wis. Hang Forasldre ög 
jøikclldc ankoin i 1854 til Stoughton, 
Trane Co., Wis» hoor hans Fader dade 

TM Tage Eilet Atikoinsten. J 1856 
sein«-de Fantiijen til Goodhue County, 
wol de Wg Land, sont endnu eri za- 
::nlzan Besiddelse. J Isth begyndte 
st. Sinnnons Handelsforretning paa 
cgcn Haalld i Red Wing. Han udoides 
N ssU zorretning, indtil den indbesatte- 
h Vatikfors««)tn«"« g« Gi«::des::ii’ ·;·..-"- 
halldci Vis· For omtrent tre Aar siden 
Wmm han« paa Grund as nedbrudt 
HHVMU treekke sig tilbage fra For-ket- 

i 

i 
· 

s 

i 
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ningslivet. Han efterlader sig Husikui US 8 Born. l 

— O 

Nebraska. 
—- Ed. Neut, soin nttsrdede to gatttle 

Fotk ved Ontaha sor at komme i Wesw- 
deise as Kreatnrerne paa Pladsctt, er of 
Jnryen fanden styldig i Mord as forste 
Grad. 

—- En Port as Bohanans siore Block 
i Lincoln nedbrændte til Dels Sondago 
Mot·ges. Desorerre tilsntte to Brand- 
solk Lioet. Tnbet er 820,000, der dog 
tilsntde dcekkcs ved Assttrattse. Jldett 
opkotn i en Lejestald. 

—- Ved Chatttattqua-Forsantlittgen, 
der skal asholdeo i Beatrice i Scutningen 
afJuni, skal Priesten Talmage og T. 
V. Potoderlt), Stortnester for Arbejder- 
riddernc, tote. 81,000 veerd as Fort-wr- 
keri stal asbrændes. 

—- Guv. Thayer hat« sannnenkaldt 
Legislatnren til Ckstasantlittg den 5. 

Juni. Gut-ernsten siger i Proklami- 
tionen, at der er tre Punkter, sont be- 

høver Legislaturens ojeblitkelige Be- 

handling: Afskasfclsen as Jernbanekont- 
missionett, og Jndscettelsen i dens Sted 
af cn Loo, der besiemmer Mat«inttttns- 
tatsten; Vedtageisen as det »australste 
Valgsystent«; vedtage en Resolution i 

Favor as Udstedelsen as slere Papirspeni 
ge og fri Solvntøntnittg. Dette Skridt 
har vakt tnegen Opsigt, og der er man- 

ge jSrtninger angaaende hvad der katt 

tiggc bag det, thi de nrevttte Love knnde 

jo akkurat ligesaet godt ocrre blcven ord- 

tagne sorr· Vinter sont nu. De satntne 
Mænd er Medlentnter as Legislatnren i 

Tag sont den Gang. Den ntt bei-ant- 
.nede ekstraordinære Santling vil vare i 

hettved to Uger, ttted s8,000 ttgentlig 
Udgist for Statut« Nogle Blade ine- 

ner, at det er en ret og slet Valgtnatt- 
øo1«e, idet tnatt hcroed forudoptager de 

samnte Resormpnnkter, som Antintono- 
polisterne jnst tttt afal Kraft attgitere 
for. 

— Folk ttde i Chase Co. er rergerlige 
over den Patttegjældsstatistik, sont de 

For. Staters Census-Bureau sotetager. 
De kluger over, at alle protokollerede 
Panteobligationer optegnes, ligegyldig 
otn de er betalte eller ikke. Det kan jo 
itke betvivlesz at en slig Fortegttelse tnaa 

vise Cottntiet i et lidet anbefolende Los. 
—- Den nrer sotcstaoende Etstrassnns 

ling as Legiglatnret tiit nodvcndingjcre 
Ekstrnvalg i flere Ttstt«ikter, hoor Va- 

kanser er indtraadt· J Senatet mang- 
ler C. Cornell fra Cherry Co·, sont nn 

er Landetnbedsmand; J. S. Hooven i 

Webster, nttvcerende Depttty Oljeittspek- 
tor; J. P. Lindsay i Furttas Co» nu 

Landetnbedgtnand; Johtt J. Nesbitt i 

Lineoln Co., Landentbedstnattdz J. P. 
Paulsen iOmaha er asgaaet ved Døden, 
og Senator Ransom er flyttet sra Otoe 
Co. —- As Httsets Medlentmer er C. W. 
Hayes i York død; F. W. Fullcr fra 
Shertnan Co. bortrejst; B. S. Baker i 

Jeffersottz A. P. Brink i Boone; J. 
L. Caldwell i Lattcaster;R. C. Cushing 
i Dottglas ;L.W. Gilchrist i Vor Butte; 
Adam Sttyder i Dottglasz F. Sweeti 
Merrick; James Whitehead i Custer og 
J. C. Yale iRichardson indehaver alle 
andre Embeder. J paagjældende Distric- 
ter oil der blive Ekstravalg. 

Iowa. 

Jsaac Brandt har faaet Udnævnelfen 
som Postmester i Des Moines. 

—- Ved Kongregationalisiernes Stets- 
møde i Des Moines blev der vedtaget en 

skarp Fcellesudtalelse til Fordøminelse af 
Katotikernes anmassende og tkuende 

Holdning overfor Coinmon-Stolen. Ud- 

talelsen indeholder bl. a. folgende Pas- 
sus: »Vi niaa sætte os imod den frem- 
tnede Magi, som under Religionenst 
ske fordrer en større Trostab fra ameri- 

kanske Borgeke end de skylder set-gestick- 
nebanneret.« 

— Farmetalliansen iJowa er en stcerk 
aktio Jndretning, dcr skyder en chemisc- 
voeksL Kontrollerende deu lovg. For- 
sainling, dikterende Notninatinner, besei- 
rcnde Valgene, er det intet Under at den 

har opnaaet at fcelte sig i Respekt. Den 
lover at gjore dens Jndflydelse endnu 
videre folt for Fremtiden. Da den 

gamle Grange-Forening i 1874 var i 
dens fuldeste Flor, niærkedes den farste 
Nejsning blandt Fakmerne. Krig blev 
erklæret modJernbanerne, billigekeFragt 
og Personstakst var den enstemmige For- 
dring, og for at opnaa det kastedeGram 
gen sig ind i Politiken. Den Kamp er 

bleven ei Biad i var Historie. Dei re- 

pnblikanste Parti blev rokket i dets 

Grundvold, Formel-ne fis Magie-n i Le- 

gislaturem Jernbanendvalget kotn ade- 
lukkende til at bestaa afFarmere. Men 
da Udoalget stnlde tage fat paa Arbejdet 
oilde det ikke lykkes at fætte i Lin-form 
be Jora;sdringer, man m sked- ; estet fleie 
forgjæves Forspg, begjærede Formanden, 
at fire Prokuratorer blev fpjet tillldoal- 

get. Dem stete, og Refulmtet blenden 

bersmte »Gange-Lov" fka ’74, der stud- 
fæstede Statens Rettighed til at kenn-ol- 

—f 

lere Jetnbanevcegnei. Men Grangen 
trivedes bog itte paa denne store Stiel-. 
Umiddelbart derefter fnlgte en kenftig 
Agitation for Mellemmnndenes Afstafs 
felse. Brugsfokeninger blev startede i 

lnange Conntier, men de flefte endtei 
zsinnnsielle Tab. Meliennncendene kein 
itke bot-t, og Gransen gik rast tilbage. 

: 
Gelingen frister endnn en knmmerligTil- 

"va·relfe, nien frn dens Rainer hat Akti- 
«ansen hcevei sig i Magt og Vieldr. Den 
Lon, der hat« gioet Jonms Jernbanekow 
mission Myndighed til at saftscktte Tak- 

;sierne (fonl nu er de laveste i Landel), el- 

HAllianseng Viel-L —- Der finde-s I,649 

iAlliansek i Staten; del bestemte Med- 
llemsantal kjendes ikke, tnen det vil gjen- 
inenisnitlig blive 25 paa hver Forening 
ellek et Totalantal af over 40,000, sdin 
niesten alle etc Balgere. J Lebet af de 
sidste seks Mitglieder er der stiftet 500 

Allianfer i Staten, og Arbejdet er endnn 
i Gäng. Ritneligoig vil det ikke gna 
med sannne Furt i Sommer fotn i Vin- 
tertnaanedcrne, dog er det vist itke fo 
hoj en Bekegning at scette Alliansens 
Medlemsantal til 5(),000 til Valget i 

Eftematet. lJOet er en nnegtig Faktor-, 
der kan beherste Situationen. Dersoni 
Tanko onI en Samcnenslutning nied 

Atbejderfoi·eIiingerne kominer til tnoden 

Udvikling, vil Udfaldet blive en knusendc 
politifk Ooen«askelse. — For Ojebliktet 
er Toldsporgtzmaalet Gjenstand for Far- 
inernes aloorlige Behandling. Med 

Prifer san laoe, atKornnvl er forbundet 
nled direkte Tab, cr det ikke færtat Land- 
manden begynder at sporge om »Mein- 
Inemariech vitkeligt er werd, hvad det 

ikosteim Hjetnmeinarkedet synes ikke at 

vokse, hvorisnod det ndenlandsteMarked, 
sont man har sat sin Lid til, stadig ind- 

siicevtes. N. B. Ashby, forhenvckrende 
state lcctnrer forAlliansen og nuvmsendr 
national lectnrm ndtalle sig forleden 
fauledes osn denne Sag: ,,Jowas Fak- 
mere eri stockt jSere over Toldsagen. 
Der er en stckrk Strømning over mod 

Frihandel;" end ikke et Aarhundrede af 
Lovtaler og Fordomme, der sotn et 

Brystoærn omgiverBeskyttelsestolden, er 

lcengcr i Stand til at hindre dem i at 

kriste den-«- mener for en lav Told. 
Vcl hnr illi- :)llll.111sellsoln Forening act- 

lnnt erklasccx sig for Sagen, nlen del fei- 
lcr ilke at Zions .1 Inn-merkte hcelder stærkt 
inod Jeihanch sum-a hat clleve Re- 

pmsentanter i Flcsksgtesselh og blot den 

cne er Demokrat, men fem ud af de ti 

Republikanere vil gaa Glip af Ofen- 
valg, fordi de stemte for McKinlenss 
Bill. 

Kansas. 

«— CountysCletken i Lyon County 
og hans Deputy John Harrison, er stil- 
let under Anklage for at have forfalsket 
Folkclcellingslistcrne saa bis-se vifte over 

25,000 Jndvaanerantal, for at de kun- 
ne faa det Lønningsiillæg, som Loven 
foreskrivcr. 

,,Uaabnede Pakker«-Kjendelsen hart 
ogsaa i Kansas foraarfaget en betyde- 
lig Forsgelse i Salg af Drikkevarer. 
Ol sælges uden Hinder, og Vhisky fol- 
get straks3. 

Speciel-Nyheder fra Besten 

Jndianerne ventek en Mes- 
si as. Cheycnne-,Comanches- og Arn-l 
pahoe-Jndianerne iJndianenTerritorieq 
er i stsrk Ophidfelfe over den Spaadom, ; 
at deres Forløsers Komme er mer spie-l 
staaende. Hast stal efter deres Sigende ! 
komme oppe fra de satte Vierge, vg vil 
gjenoprette Landet i dets oprindelige » 

Form, med Skove, Prærie, Bøfler ogl 
Bildt, og den hvide Mund sial aldtig 
mere gribe forstyrtende inb. 

Fra Armod til Velstand. 
Winnie Buston, en Kvinde i Leadville, 
Colo., sont var teistvest, for at do af 
en uhelbredelig Tceking, hat faaet Med- 
delelse ein, at hun ved hendes Fadets 
Dsd i Manssield, Ohio, er bleven Ar- 

ving ti18150,000· J den fenere Tid har- 
hun levet af Falls Almisfer i en ussel 

lHytte fuldstændig blottet for Midler. 
jHendes Ægtefælle, for hvis Skyld heu- 
ldes rige Familie forstsdte heade, har 
forladt hende. Hun er nu rejstøst, men« 
det er tvivlfomt at hun kan leve lange« 
nok til at nyde Udbyttet af hendes gode 
Lykke. 
M 

Nord- og Sud-Dakota. 
— Flete hundrede Minearbejdere i 

Block Hills har gjort Streite som Folge 
af en ny Jnddeling af Akbejdstiden. 

— Gradjuryen er for Tiden famlet i 

Chainbeklain, og dct hedder, at en Ge: I 
ncral-Afsliusni11g as Eierne af Ewig- 
kroer er nær foteftaaende. 

—- Guv. Mellette hat ndncevnt W.«» 
H. Mantyi-e, Weiter-loo, og M. H.« 
Day, Rapid City, iom Sind-Datums 
Kosnmissckek oed Verdensudstillingem 

—- Den fidste Uge hat« medfstt en 

Ratte vanne og velgisrende Regne ovn 

hele S.-Dakota, og Former-te glasdet 
sigtil, at de inne stal faa den gode 
Hast, de saa haardt tiltrcestgek. 

Farmetne i Omegnen af Hut-on, Su- 
D., hat« sendt et Anbragende til Sta- 
tens to Forbundssenntoteh D’ht·1·. 
Pettigrew og Moody nted den inbtmm 

gcndc Bon, at del Senätct vil virle 

for, at McKinch Toldlov blivcr faule- 
dcs andret, at Fannerne i End-Dakota 
afden nationnle Kasse btiocr ndbctalt 

folgende Prantier eller bonntlos for alt 
det Korn, de kan anle: Paa Herde, ZU 

Cts. Bushclen; Maja, 15 Cts3.; Han- 
re, 10 Cto.; tllng, 10 Cts.; Byg, 10 

Ets.; Hor, Zu Ct6.; Kat«toflet·, 5 Ets. 
Pan disfe Betingelfer lovea der, at 

sorge for, at Staten faae et Kunsloam 
dingssystent, der mangfoldigt vil for-ge 
Jordbundens Pwdnktionsevne, og da 

MeKinley byder Sydeus Plantageejere 
2 Centg i Pkcetnie paa deres Samt-, 
Inener de ikte, at bereit Forlangende 
paa nogen Munde er nritneligt. 

Nin Äefordrinasmiddeb 
En Fabrikant i Munitlk Tyskland, 

avcttcrer en let Lystvogn, der dtived af 
Gass, sont fretnbrinchaf Benzltn Dre- 
vet, der ikke setz ndocndigfrn, eranbmgt 
over Baqalsdletk Brunnen opbeoarcg 
under Scedet i en lnkketKobbet·bel)older, 
og faldcr drnabcvlsz ned i Gastnaskitmt, 
Deiftsotnkostningeme er nderft billige-. 
Vogncn kan tilbagelasge ti Mit i Titnen. 
Farten er under Kontrol as Personen i 
Vognen ved Hialp af en Stann, det« be- 
vasges med Foden eller ntcd Haandem 
Naar man snfter at linke en via Fakt, 
stille-s Stangen ved et tilsvarende Man-- 
ke, og man hat« da blot at styre Vognen. 
Naar Veilcenaden cr.sulkonnnen lige, 
bebt-ver det lille Styreapparat nappe at 

rotes. 
Gasntotorer har lange met-et anvendt 

til Drivkraft for let Maskineri, og sy- 
ncs at vcere tilfredsstillendr. Den Mas- 
se Venzin, der fretntonnner her i Landet 
under Rensningen af Petwlennt, er 

enorm, og da Efterfpørgslen derpaa 
har været beginnt-seh er hidtil Størstn 
partenbleven kastet bott. Denne Op- 
sindelfe tsr derfok bidragc til at forhin- 
dre den megen Spilde, liaesocnden man-« 
sie oglaa bliver en Velsignelse for de« 
Falk, der lider at tjøre egen Vogn, 
men ikke hat« Rand til at selbe Heft. 

Westens Prærier maa vcere en fcerdeles 
beldig Tnmleplads for en saadan secu- 
beveegende Voan. Der er ingen steile 
Bakker at klatre, ingen ftore Stett at 

lobe paa. Paa ntange Steder i Illi- 
nois, Iowa, Nebraska og Kansas kan 
man lebe 100 Mil nben at traffe en 

Sten. 
Bicyklen satter Mændene i Stand til 

at komme över Jörden forboldövis let 
og hurtigt, men Kvinderne foærtner ikke 
for dette Slagg Kisten-L og mange af 
dem vovet ikke at kjpre en Heft l Neuhe- 
den af Jerbanernr. Med en Gasvogn 
er der hvetken Fake eller Frygt. 

Stor Felle- Fest 
cller Feniie-Junis-Fest vil sam forhen 
blivc afholdt i Central Pakt-Halt 
i Dannebrog, Torsdagen den 5te Juni, 
og begynder Efterniiddag Kl. l. Der 
vil iaar blive gjort saa store Anstræn9e1- 
fer soin mulig, for at Publikum kan til- 

bringe en behagelig Eftermiddag i det 

frie. Den nye Dannebrog Cornet Band 
har lovet at udføre noget eksiraardincert, 
og Talere fra fjern og neer ventes. 

Parken vil til den Tid staa i siu frier 
granne Dragt saa fin sotn ingen Sinde 
før, og Vandet i Aaen er saa højt oppe 
og saa rent fom det aldrig har vieren 

Baadene ligger ideres nye Klæder oed 
Brer og er færdig til at afgaa for en 

rimelig Betaling til enhver, som ønsker 
at sejle hen for at tage Gasbrondeni 
Ojesyn. 

For at tilfredsstille saaoel Sie-winn- 
ver som Anicrikanere, vil der blive lagt 
et stort Dansegulv i Parken, faa hvert 
Parti kan more sig efter Onskr. Jeg 
har iænkt mig oin ikke Gas-Kon1pagniet 
kunde vise sig fra den peneSide, at han- 
ge op en Gas-Lygte paa Toppen af det 

store 58 Fod høje Taarn, saaiedcs at der 
kunde danses ved Gasbelysning iPar- 
sen istedetfor ved Lygteskin eller Lampe- 
reg. 

Kom alle; ingen inaa blive hierinne. 
Ærbpdigst, 

M. C. Peterskir. 

Tityus om Foredraq. 
De Lands-wand, som inaatte Inske at 

have mig til at afholde Moder i deres 

By, bedes snaresi at korrespandere ined 

He. Otto Walsf 2418 Cuming St., 
Qinaha, Nebr» desangaaende, —- hont- 
vidt man oil give mig frit Lokale og lie- 

kjendtgjøre saadannc Moder. Mine Ub- 

gifter fkal jeg not selo sorge for. Etat 
behandie folgende Einna: 

»Er Jicsormation nsdoendig « 

»Tolc1 Gublii Nr nie-« 

»Tai) og Frihed. « 

Naturen niin Anthoritet, Naturen 
min Leere-messen Naturens Vej er Vejen 
tii Himmelen.« 

Christian Michelsen. 

—- 
» 

- 

18Z6s x· »so-Las 1890 
Hur den garnic, psalidelige I 

Giort hnrttgtejlcnde Post-Timestc, 
Sejlcnde til og sra New York hver Vortrag, lilligesned en ngentlig Tjencste til og 
im Boston. Vcd Siden hemf vil der blive rkftra fiortcndoglige Afsejlinger tilog 
fra New York. Bigtighcden qf dennc Forandring san fes med et encste Mik, da 
der under den traute Sasson oftc hat« beruht, at Padsagercr har Inaattet vente af 
Mangel paa prompt Tjenefte og ikkc nok Stika 

Mangc af de findende Patadsc:· of dcnne f to r e g am le Linie hat gjort 
Reier over lDankt i lidt over 

6 Dagc 
Og vorc sknndinavifkc Paofagctcr faar Boot-d, Logisj og Transport af Bagage i 

England srit. 
Tonne Lin-je er den wldstc sont cksistcrcr og hat« aldrig tobt en Pasfngen 
Jst-TO Sporn-Ut- Bctingctscr crholdco nn nrd chvendclsc til 

Peter tsbbetom - - - Danncbrog,Nebr. 
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Pan ret Kjd l igjen! 
Smed A. A. Jenseits g od c H um s r , der ved den senm Tiss Affætning 

af Plove, Majsplantere, Hart-er og alle tnulige Avlsredskaber er bragt op til150 
Gr. over Zern. Og nu kommer Bestlllingerue paa Selvbinderne. Hans 

Dann-drin Smeves og RastlnsVærkstev 
udfsrer fremdeles alt under Sau-de- og Mafkinfaget henhørende fmukt og solidt. 
Ligeledes alt Tra- og Vogn-Arbejde. 
A. A. Jenseit, - - Daimebrow Nebr. 

Dannebrog Lumber Co. 
—- Bedste Koalitet af —- 

s:,nber Kalk, Cement, Bindun, Tore, Tagmatekiale samt alt Slags Pyg- 
ninggmateriale. Kam og se os! Tilfredshcd foistkres. 
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Manager. 

Dei form Stript 

Tu er memske ofkmftet, kan ikkespife, 
san ikke sont-, tun ikke make-, san inm i 
tzksre titmbssullknde, og det andrer dig ( 

ooav der tun nasse i Beten. Tu bsr da 

yde Armutle M er des forer Stridt 
til nenms A—...kftelfe. Tu Imuger til 
M Nisn « 

:« ku- pf; m faudan vil Du sin- 
msg i hat«-c Bin-Ja Ovetkastenbe 
Iccssulmnsx kxnsmi »so Ai Nabel-· I« af 

« ." « sg : 
Ums-sum osnder ruhn-« goks Rom-leise 
tndkjnkcr M, og Leoeren og Nyrmse 
gjenopmge fussd Nun-hat Pisa en 

Flaikr. Prtc ZU Cis-. pas Sjshplms 
Apothek. 6. 

Dr.F.G.sA1-TER, 
Udzxaeust km det anerkjendte Tkivls 

by Mddiral C·)11(-go, Tot-ento, CI- 
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DANNEBKOG — — NEBRASKÄ 
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