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If nnem mrroærenden Blad ret- 
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W fka et Var af Ognens Roedyrs 
Um duktionen indfendte nøjagtige 
Ildke 
I a- 

lf e: 

At: 
Int. 

ma: 

oek, 
sgen 
lot- 

over de mcd sidste Aar-z Roe- 

mdne lldgifter og Jndtægter. 
herlil blot forudskikke den Op- 

at flere andre Roedyrkere has 
mcddelt os deres Erfaring,j 

ille fundet et eneste Tilfælde,; 
r lige saa daarligt eller endog. 

end de ncden for fremftilledr. 
ar oed Roedyrkningen lädt di- 

getab, der i dette knappe Aar i 

tmkker dem, ikke at tale om 

gde ingenlunde lette Arbejde, 
tdt. Og sikkekt er det, at ingen 
r saa upopulær her sont netop 
n-. Vi er ooetbevist um« atJm 
ordnet paa en retfærdig Basis 
vc til Vclsignelse og For-del for 
tlji vi har de bedfte natuklige 
er dc1«fok, meu enSkam er det, 
egjeringgforhöld er saa ais-fett 
t en cnkelt Monds Graadighed 

loc. 

Ell- 

W ia a dmbc cn vigtig Jnduftri i 
M tc VambonL 
W i frcmsastter her tte of vol-e paa- 

-m:dmckn»-J Ilesultater af Nak- 

mmsd, Nicht-» 14.Marts, 1891. 

gser i ,,Stjernen«s No. 10 atl 
istcnlcn, China, Cal» ønsker atl 

om hvormcget Kontant, Ave-l 
lavcde pr. Akte, alle Omko stJ 

ra1«egnet, saa vil jeg fremstillel 

som interesserer sig for Sul- 
tniug, vide Refultatet. 

r .') Mand, fom plantede i Kom- 
Akrcs, men da Tiden kom for er. F» dem, da indsaa vi snart at vi 

»d, Akte-«- mere end vi Iunde passe 
,«z« Dei-for nsjedes vi med 21 Ak- 

l.«, cr tommer Resultaten 

M Akte-Z Land .............. s 42.00 

« 
v lllbejde a 75 Cts ........ 600 00 
aa egen Bekastning) ....... 58 00 

m ndjge Redskabek .......... 30.00 

99 «ng total ................. 8730.00 
kn. —- 

.g« ...... » .................. ssosm 
W- 21Akkes.»..............8422.00 
Ist FredOlfen. 
W Det bemerkes her at dette var et 
ke- dste Stykker Suklerroer i How- 
1el »Korn er Konge ! « 

nebtog, Nebr» 14.Marts, 1891. 
er i ,,Stjernen«s No. 10 at en 

Ehriftensen i Chino, Sau Ber- 
Co., Cal» snster Oplysning 

vidt det er Tilfaldet at vi Dor- 
ukkerroer her, havbe en netto 

af 850 pr. Akte. Jeg ital med 
give mit eget Facit af at dykke 
ver for The Oxnatd Beetsugor 

III 

og Kontrast paa at plante 2 Ak- 
asse dem eftek Instruktion af en 

Expert, som Sukker-Co. holder 
efter Dyrkningen af Roerne, 

este ikke kjendte noget der til). 
aktenthtdhold er i Kokthed spl- 

ave dem plantet til 10. Maj; 
Naderne paa 18—20 Tom. Af- 
tynde dem ud til 5—-8 Tom. i 

e; tage dem op naar vi fikOrdre 
Prisen vi stulde have var 8:3.00 
naar de indeholdt 12 pCt. Suc- 

25 Ets. for hver pCt. der over· 

de plante 20 Pund Ftø paa Ak- 
betale 10 Cts. for Puudct, og 
fka Dannebrog skulde vi betale 

Cis-. pr. Ton Rock. 
ddet kostede mig at avle Samt- I 
a 2 Akres Land: 

Lande-I (2 Ascesi) ........... S 4.04I 
A txlberede Jordeu ....... :5.()0 
mg (15 Tag for en Mand). .. 1.50 

s Kost ...................... 10.00 
W OP og stmte Toppcn as( 
,««( Tage .................... 8.00 
em til Stationen, L Mit ...... 5.00 
«Ftsa1()(kts................. 4.00 
M « Tons fra Tamtebrog. .. 4.0() 

.......................... JILLIO 

ljdes Ton-E- og mine Noer inde- 
swm Butter det blev NEZ pr. 
antkkgtjalt ................ 83400 
e« nndkvalanse ai. .. 2.-3.·-—-o 
det er Mc alt jom Sttkkemvlingeni 

IF morde sidfte Aar-; men paa hvekt 
Entfer, iom blev laoet her, betalte 
11(»1.pt.«x’snnd· og For-Stam? Uns-» 
TM s« Tons mer 17 p(-’t. Sukken vit- 
blioe RUPIL or. Ton, ialt 27.20 Bd. 

en Udgift for Staren Nebr- IForm 
17110J27.2() og de senk. Stater 854.40. 

VFV leg tkte paamget mig at aole 
vilde det have spatet mig et direkte 
of 825.50 og Staten 827.20 og 

Al 

For. Stater 854.40. Oghoornteget oil 
det itte del-be sig til naak man tantet 
at R Tons Noer stulde tunne foeaarfage 
en faadan lldgift eller rettere Gaoe til 
Ornatd Sutter Co. 

Jeg haaber at dette oil foeebygge an- 

dre andet Steds, fra at paatage sig fau- 
deint et tostbatt Etsperitnent, og berige 
Korporationer der med. 

Venlig Hiler til ,,Stieknen«s Leser-e- 
Chris Appel. 

Tanncbrog, 16. Mal-ts, 1891. 

Jeg gjotde Kontratt med Oxnatd 
Beet sung Co.i Grand Island iFjok, 
hvomnder jeg paatog tnig at plante 6 
Atres med Roek samt tynde dem nd, 
holde dem tene oso. Min Betallng stut- 
de være 83.10 pr Ton, hois Noerne in- 
deholdt 12 pCt. Sutter med Tillag af 
25 Ets. pr. Ton for hver pCt. Suttek 
over 12 pCt. Da Tiden totn for Non- 
nes Opgraoning, gjorde jeg det eftee O- 
verenstomst og streo til KompagnieL 
Men til den Dag i Dag hat jeg itte hakt 
fra dem; itte en Gang hat jeg Negnftab 
over, hook mange Tons Rock-, jeg lese- 
rede dem, hoiltet var tun 12 Tons fra 6 

Atres. Min Udgift var 865.00 som- 
den mit eget Arbejde og Tib; min Ind- 
tontst —- itte en C ent. 

Venlig Hilfen til »Stjernen«s Lasere 
og He. M. Christenfen. 

E. H. S orensen. 

Boelics. Nebr» 14.Marts, 1891. 
Socn Soar paa Mr. M. Christensens 

Spotgsmaal angaaende Jndtcegterne af 
Sutterroedyrtningen her otntring sidste 
Aar-, beder jeg med Redattotens Tillu- 
delfe Plads i »Stj.« til at oplyse hoad 
Udbytte, jeg sit af en Atre. Jeg ovlede 
2 Tons, 300 Pd., jeg sit betalt 84.25 
pr. Ton. Detfra tnaatte jeq tratte 50 
Cis. pr. Ton iFragt, saa betalte jeg 82 
for ·Sced, Mastineri toslede Its. og 
mindst 830 tostede detat holde dem rene. 

Nu tan enhoer selv ndregne, hoormegen 
Fortjeneste, jeg sit nd af dem. Alt git 
til Fornojelsem Men det var denGang, 
Kompagniet sit os i Faldenz det ster oist 
tnapt en Gang til. 

C. J. Ruthstkom. 

Ietertssporgsmaaleh 

Dannebtog, 16. Matts, 1891. 

Ht. Redaktsti 
Tillad mig gjennem Detes cetede Blad 

»Stjetnen« at tette et Pat Otd til de 
Etede Fotretningssolk (og andre i Sa- 
gen interessetede) i Dannebtog. 

Sknlde det ikke væte muligt sar Dan- 
nebtpg at optette et Creatuety i sin 
Midte? Et sammelt Otd siget: »Man 
spatet paa Stillingen, og ladet Daleten 
springe!« ·Jeg sgnes det gaar ligeledes 
med Dannedtog. Jeg vilde ønsle at der 
lunde blive gjatt lidt i den paapegede 
Retning. Kunde det ikle lade sig gjøte 
at kjsde den gamle ;3-Etages Bygning, 
sont for hat vætee btugt til Hotel og om- 

danne den til et Creamery? Den ligget 
saa nter til Jsen, ag Bekostningen vilde 
ikte blive saa stot sont at opsste en ny 

Bygning. Hvis sot Ets. Fortetningg- 
solk og dem, det hat Midlet, tunde bli- 
ve enige am at kautionere et Band, hvat 
pan det satnsdne tunde tilvejedringes 
uden at udbetale the void cash skulde 
vel Planen knnne gjennemsstes. Ma- 
skinetiet til Mejetiet i Nysted kostet vist 
ikke over 8800, og det vil vel ikle koste 
ineget mete at saa Mastineti til et i 

Dannedtog. Sast at det blev produsetet 
350 Pd. Smst pt· Dag; det vilde blive 

127,750 Pd· ont Aatet. Med en gjen- 
netnsnitlig Matkedsptis as 12 Ets. pr. 
Pund vilde det ndgjpte 815,3530 oin Aa- 
tet. Kunde det itke bringe for 8—810,- 
000 aatligt niete Handel end det vilde 

blive sornden et Creantety2 Og des-sor- 
uden knnde det maasle bringe stadig At- 

bejdc for upgle qf de hosiddendetckbejdsJ 
solt. Kunde det itke lade sig gjote at’ 
danne et Boatd ok"1rude, sont sknltei 
vatetage saadanne Entetpiiset 9 Jeg hat 
fotstaaet at Mollen et i Fate foi at bli- 

» 

vc ncdtaget og flyttet bott. Tot bot al- ’ 

dtig ske, sot hvis den gaar bott, konnnet 
der aldtig en i deng Sied. Men maasle 
den et sot dyt at liebe, men etCteanmyi 
tan Byen optette om dcn vil. Lad os; 
nu se, ont det ikte et ndgen, som kan- 

indse, at det vilde blioe et meget statt T 

Gavn for Byen. Kald et Mode og dtast 
denne Sag inden dtt et for siidig. Op- 
hold Edets Maried sont det nu staat og 
ikte lade Fjenden atbtjde medan J sore 
EdetH Middagszsoon. Jn, oaagn op, 

ldu sont sovct. 
Enzanner. 

l I· 
(- 

I- 

I Vi ladet denne Sag gaa indem-, og 

opsotdte Byens Borg-te til at tage den 

under npje L«vetoejelse. Naat Dankg- 
nens Farinete kan stjanke denne sotByen 
vigtige Sag saa megen Opmætksomhed, 
bat de direkte interessetede Foltetnh nis- 
salk ingcnlnnde holde sig tolige. — Red. 

———.-.- 

Standinaver i Amerika. 
« Lars Petri-sen i Siou1·6ity, Jonm, 

aabenbakede nyiig paa sit Dsdoleje, nt 

han for 2 Aar fiden haode nmkdet en 

Medarbejder i Singtetiet oed Navn Laks 
Durste-m, ophngget Liget og blandetdet 
nied det vorige Kde. Singteriets Eiere 
let dog ad denne Historie; de hat under-» 
fsgt detes Arbejdsruller. men hat hock- 
ken fundet Nat-net paa den foregione- 
Morde-r eller hans Offek derpaa. 

! 

« As Bladet ltepublie nn etfarer vi’ 
at var Landgntand, Mr. Chatles Grei- 
fen i Sturgeon Bay, Wis» hat lejet C. 
H. Lstons store nye elegante VkickBlock, 
i den Hensigt at paabegynde en ststre 
Kiebinandsfokretning til l. Maj. Mk. 
Greifen er hsjt agtet og ansetisisiKreds, 
og oi tsr derfok fpaa hanc Forretning en 

god Tilslutning. 
« Selomord. CharlesErickson, en rei- 

sendeGuidsnted, tog sig afdagei Chicago. 
Han stal viere Sen af en soenst Adels- 

Inand, og Aarfagen til den foktoiolede 
Handling tilslrioes ulykkelig Mattig- 
hed. 

« Prof. Ludw. Hausen, den bekjendte 
Kornet-Solist, blco fokleden Dag iSiour 
City, Jowa, forceret et nted Søvosiratek 
belagt Instrument, der kostet 8250. 

« Et soenst Vlad fortæller, at den nye 
AdresselalendeqDirectory) forMoline, 
Jll., indeholdek Navnene paa 36 John 
Johnsons, 28 Carl Johnsons, 16 Gust. 
Johnsons, 10 Andretv Johttsons, 8 Au- 

gust Johnfotts, 6 Nielg Johnsons, 6 

Alfred Johnfons og 6 Etick Johitsotis. 
. To Danstere, Matt. Selbill (?)og 

Ch.Smitl), Brandehnggere oedElkCreek, 
16 Mil fta Deawood, S. D., udfcegte- 
de forleden et gaminelt Nag med Pisa-, 
hoorved Ssniths Hoved blev kleoet. 

« RedaktørJ. E. Hegg, Sen af den 

fka Borgerkeigen bekjendte norer Kap- 
tein Hegg, er oalgt til Præsident i Wis— 
consin state Belitokjal Association. 

Hegg udgioer et Blad i Lake Geneoa, 
Wis. 

« Frassen ihjel. En dansl Mand, 
Niels Nielsen, er frassen ihjel fem Mil 

syd for T-koight, Jll., Natten ntelletn 

Sondag og Mandag i fertige Uge. Hatt 
haode osn Stunde-gen ocret iByen, og 
hat da sorcnodentlig drulket mete, end 

han hat-de godt af. 
« Den unge ero Løoenhaupt, et 

Skud af en anset foenfk Adelsflægt, og 
hvis Fadeker en af Soerigs sttkste Sahs- 
rhedeke, har under sit Ophold i Wil- 
mington, Del., forlooet sig med Miss 
Nannie Bayard, yngste Dotter af forhv. 
Statöminister Banns-, og Brylluppet 
stal sinde Sted i April. Greven og den 
oordende eroinde oil boscette sig i 
Stockholm. 

« Lokomotiofsrer Soend Nelson mi- 

stede nylig Lioet i et Togsammenstsd paa 
B. do M.-Banen et Stykke Ist for Ot- 
ford, Nebr. Den fornlykkede var bo- 
siddende i McCook. 

«- Peter Beck, Henky Geeenflip, Niels 
Christensen og A. Peter-sen i Fremant, 
Nebr» er anholdte, destyldte for at have 
stjaalet Fragtgods fra Vegnene paa Ell- 
how-Benen. 

« erlge Telegeam til D’Hrr. A. E. 
Johnfon d- Co., General Agenter for 
Passagerafdelingen, afgik Thingoalla 
Liniens Skib »Thingoalla« fta Chri 
stianfand den 8de Marts. Det kan ventessl 
til New York omkring den 19de og Pas- 
sageret for Dannebrog og Omegn oil 
komme fkem 3 Dage senkre. 

Stiernefknd. 
« Prof. Wiggitts, den kanadifkeVejr- 

profet, der er bekjendt for sin Evne til at 

span, hoad der fjælbent bekræftesz, siger 
at der i de naste to Aar intet Jordsljcelo 
vil sindeSteb nord for Aklvator. Men 
den ts August, 1904, vil Nordamerika 
blive gjennemrystet as et forsærdeligt 
Jordskjkclo fra Philadelphia til Kanada. 

« Sack-h Bernhard-c optræder for Ti- 
den i Boston. Mens- hun opholdt sig i 
i New York, traf Sustgerinden et langt 
ude beslckgtet Vigebarn af Familien, som 
huu un hat adopteret og agter at bringe 
hende hjem til Paris for at uddanne 

hende. Mine. Bernhard hat-i bis-se Da- 
ge havt en stok Hiertesokg, som hat havt 
til Folge, at huni flere Dagehak afholdt 
sig fra Nydelsen af Kasse, hectdes Ynd- 
lingsdrik. Te to ttrmmede Slangek, 
hun handc medbragt fka Franlrig til 

Brug i hendeg Theaterkolle fom »Cho- 
patka«, bttlkede under for den stmnge 
Vinter efter de med Held hat-de trodset 
Sprejsen og New Yorks Toldvæsens 
thesoished. Men nu hat hun forstkevet 
to nye Slanger fka Paris-. 

« Efter Betetninger fra Ohio met-de- 
I let Thu Amorimn Dairzsmtm at W T" 

IHanSbokough i Chillicstha ejer en Ko, 
der malker fort Melk. Ker betegneg 
fom en Blanding af Jersey, Durham og 
Ayeitiu«e. Den producerek megen og fed 
Melk, fom ved chekniugen sank en no- 

get lysere Forde, men leoetek Smst faa 

L— — 

fort sont Knlkjaske. Sen-tret inmger 
godt. Kemikerne have nnderssgt Mel- 
ken for dens Forde, tnen have ikke fun- 
det nogek, der fortlarer Sagen. Man 

amech Fakuingen hidrsrer fka Modu- 
gencernes Pigment. 

« ,,Bussalo Bill« er afrejst til Pine 
Ridge dg Noiebudthedianemgentueekne 
for at hverve nye Krafter til sin packe-us- 
te ..Wi1(l West-« Komedie i Europa i 
Sommer-. Han qgeer at afkejfe fra Phi-. 
ladelphia l. April pr. Rede Stjeknes 
Linien. Den fsrste Forestilling sial sin-; 
de Sted i Strasbnrg, derefter i Ratte-» 
fslge Frankfurt, Cnlogne, Dusseldorst 
Amsterdam, Bküssel og andre Stedek. 
indtil 14. Juli, Aarsdagen for BestilsI 
lens Fald, da han oil dukke pp i Paris. 
J Paris varer Opholdet i 3 Maaneder, 
hoorefter han lagger slg i Vinterkvatter 
i London. 

« Himm McConkey i Springport, 
Mich., var Ofret for et nunkeligt Til- 
fcelde af Sovesyge. Han sov uafbkudt 
is Magnet-en J Juli Mauned tabte 

han Maler, blev syg og fengeliggende, 
sovnede ind og henlaa i en nafbkudt 
Stummer indtil i Lordags, da paa en 

Gang Blodet begyndte at flyde ham åf 
Økerne, hvokefter han langsomt kom til» 
Bevidstheden. Han erindtek intet svm helft- 
efter han faldt i den lange Lin-, nten kanI 
godt gjenkalde i Erindringen, hvad der I 

er passeret fotud. Under hele Ssvnen 
var Legemets Funktioner fuldstændigt 
hat-ede. Dette makkelige Fænomen staat ; 

Lagerne med Forbauselie, den eneste s 
Forklnring, de kan tcenke sig, ek, at noget" 
Blod hat sainlet sig i MandensHjerx 

ne og hindret dens Virksomhed. 

Auktion has Onkel Sam. 
(Efter sur-vors AlliunooJ 

Underteguede bortscelger paa sinFarm, 
mellem Atlantekhavet ag Stillehavet, -t. 

Marts, 189:3, folgende Ejendele: 
20 Tons fede Embedsjcegere ; 23 Car- 

» 

lces forenede Pteöfer, (til Bkug veb Hos-! 
presning); 500 Stkr. vandet Stock; 2 

Dus. Trufts, Knufets Patent; 5 Dus. 
Syndikater; 60 Dus. Lanbopsnapperez 
8000 Nationalbanker (mine hyrede Falk 
hat febet dem gebt, og de er gode til 

Slagtniug); zDusKoranrser (kan pg- 
saa bruges til at tage Hat-neue af( Kvæg); 200 Yds. uforgjængelige Bands 

med elastiste Stkopper ; et fotgyldt Band- 
Tkykkeri og en Pmmie-Elevator; 40 
Carlces No. 1 Aagekkarle; 25 Carlas 
Handelsrejfendez 45 Par Briller til 

» 

Brug ved Opdagelfen af Formfejl; 30 ! 
hardede MortgaguMaikinerz et gadtUd- 
valg af klappet og klatet Caukus’er; i 

endvidere vil en Halt-part imine Patent- E 

rettigheder bliae stillet til Salg, samt; 
meget andet for talrigt til at opkegne 
her. 

Konditioner; —- Klingende Mant. 
Nogle af U. S. Satans Agentet vilvck- 
ke til Stede ag gpdhebsfuldt laane Falk 
af mine Penge til 36 pCt. naak man gi- 
ver Mortgage. Skulde Efterspsrgslen 
overskride des-es Pengebeholdning, vel de 

fende et Telegram til mit Statkammer 
og saa kammer Pengene famme Dag. 

En fri Middag af nedpakket Beuf ög 
standnrd Olje ferneres paa Pladfeih 

Grunde-i til Salget er den, at miae 
hyrede Mcend hat forvaltet Formen faa 
daarligt, at mine Ssnner har befluttet 
at gis-re alt Arbejdet selv. Neunte Ei- 
endele er dekfor bleer til overg paa Far- 
MLIL 

Onkel Sam- 

Hans eqne toedimme htm. 

En starre Skam over en Monds Ho- 
ved og Naon kan nappe tænkes end den, 
at btioe iokdsmt og lyft i Bau af sine 
ncennefte. Det ny independent Parti 
hat adopteret denne Methode sont Straf 
for lltroskab fra deres Repecefentanters 
Side, og Monden et ged. Fotmderiet 
hat hidtil gnaet ustrnsset, ja er endogfaa 
fomoftest blevet siytket ved Ros og Be- 
undting, sont Folge nf den almindelig 
ilappe Moral. Men stal Nettens Prin- 
siper attet hat-des, man Uttosiabi Udf·- 
relfen af offenlige Tillidshoerv straffes 
paa en ftlelig Maadr. Voldsgjemin- 
gerneg Periode bsr vare forbi , men i en 

mowlsk bevidst Kommune er der en 

Straf, som for Formderen ermere sale- 
lig end legentlig Nevselse; det er hans 
Raben-s og Medborgeres Foragt og Af- 
Ky. 

En saadan Straf er bleer Senator 
Colling fu- Gage Co» Nebe» til Del, 
fonds hsm i Senatet bksd de til sine Bal- 
gere gione hsjtidelige Fokpligtelset og 
Statuts Grundlov ved at torlade sit 
its-»O --«1—..·...,.:..«d«k,..q -.» ·» 

om at afgiske Contesten Hang Naboet 

og ttdligere Vennek, Medleminekne at 
Neumha Alliastfe No.«td4, ocntoq stem- 

ltg ved d t okdinceke Mode Bude zehe- 
fslgende Refolutionek2 

,Eftec-di vor Statsfenator Georgs 

1 

F. Collind, hat stiller fig, hvor oi lan se 
hans rette Farve, vnre det der-for 

beslnttrt, at vi, denne Allinnsessl 
Medicintner, farbocntne hatn sont en af dei 
forteste Starke-, der nogeusinde har bc: « 

sniittet Senatskantret nred sinNtervtekrls 
te, vg- 

efterdi, Mk.Callins selv erklarede 
ved Valgernisdet i Towniend Skale, 
Hanover Precinct, Gage Co., at den 

Mand, sont aiste sig at være Formel-eh 
stulde licenses i et Reh omkring halfen, 
ag bei-sont Mandene nagtebe at suldbyri 
de denneStraf, da stulde Kainderne reife 
sig i sinVrede og hangehmn; derspr verre 

bet vibere 
beslnttet, at eftersom vi, Med- 

lemnrer ai Allianfe Na. Hm, gierne all 
fritage Kvinderne for Ansvaret ined at 

hange en saa nedrig Formder, haabe vi, 
at han besidder iaa meget Prinsip spm 
Judas havde ag gaar hen ag hiesiger sig 
felv. Ogs endvibere, am han stulde over- 

leve et nedtraabt Falls Vrede, sial Far- 
agteng Finger peges ab harn tilligemed 
de Ivrige Formdere fra alle Partier ind- 
til de havne i Helvebe, hoorhen de hart-. 

Vesluttet at et Kopi af diafe Resolu- 
tivner inbftres i Fareningena Protokol, 
og et Kopi affendes til Ins-mark Ani- 
nnce for Offenliggjsrelfez endvibere at 
et Kopf tilsendea den graahkerdede gnsnle 
Stan kalt-et Senator fra Gage, og ct 

Kopi til Senatets Seh-erar. 
M. M. Ciangh, Find» 
W. F. Deatct, Sekt- 

»Jllustreret puchlbllothew 
for Marts er udkatnmet. 

Jndhold: Leif Ertckfona Monninent i 

Boston (Titelbillede). —- Leif Eritfson 
og de sprste Nord-mem- i Amerika. Af 
Red. —- Var Jndflydelse efter Dødem 
As John Cumming. —- Pigekys. Hu- 
moristisk Skitse af Erik Lie. —- Livets 
Gar-km Af Marcus Aurelius. —- Stier- 
nehimlens Unbere. Eiter St. Louig 
»Republic«. —- Som Herren er, faa 
folget ham hans Spende. Humärislist 
Skitfe af H. Melner. — Tidens Kran. 
(Digt). As —ly. — Jngeborg ved Ha- 
vet. Ei Assnit af Essaiag Tegners 
»Frlthjais Saga«. — Jngeborg ved 

Havet (Billede). — Et narlk Atlantis. 
V1—Vll. (Slutning). Af Hialmar 
Hiort Boyeiem — Lille Clerus og state 
Gan-. Et Eventyr af Hans Christian 
Anderien. — Lioet paa de yberste Øer i 
Nardlaub. Af Anders Mehlunr. —- Paa 
Hsjfjieldet (Digt). Af L. Dietrichfon. 
—- Udstgt fra Romsbalgfjorden (i Norge) 
over Højfjceldcne og Ratttgdalshorna 
(Billede). —- Stare Mænb i alle Sam- 
fundsklassen Af H. S. —- Agtelse for 
Ebens Hellighed. Humoristist Spitfe 
nf H. Meiner. — For Kot-idem Maw 
egen Gut· (Andet Kapitel). —Mandens 
Penge. Af A. B. J. —- Kur for For- 
kjslelfr. Af en Sageplejerstr. — En 
Huitru (Digt). — Smaa-Artikler (af 

— — 

Reb.): Former-me Progkam (ll. Spe- 
ciebctaling). —- Villeder im Liveh —- 

Wrife i Metmestefhkkelfr. —- Det nye 
Tredjepakti« — Neids-Mira i Not-ge og 
Amerika. — Fremmgknde Skaskdinaoer 
iAmerikii. Bis-graster Skitser, let-sa- 
gebe af 17 Poktmttek, af be notsie 
Stammhedgnmnd og Legislaturmed- 
lcmmer i Minnefoka. Af Red. —- Lite- 

ratur-Notitfer. Af Red. —- Brutu- 
Laat (Musikbilag). —- Smaabenmrks 
ninger. Af Reb. — Libt of hockt. —- 

Skjamt og Alver. 
81 »Hu for Auch 75 Eentå halt-anw- 

eis. Tke Maumder paa Print for 25 

Cents. 
Adr.: Johu Audcrson Publishingtisi., 

Udgiveke of ,,Skandinaven« og »Musi- 
bliothek«, Chiusi-, Jll. 

Vares og Bestim. 
»Stiernen«s Abonuentcr kau kjtbe 

eftermrvnte Bsger og Vogfamllnger 
til 15 pCt. under de vedfsjede Priser, og 
paa Symaskinen er txmu Nåbat for den 
forikuddbetalendc Abonnem. Deouden 
betalerjeg Parter paa Bogen Ilse- 
Abonnentcc kan kjsbe ngeme til ped- 
fsiede Prisek. 

Chicago Sänger Symafkine, 
forarbejdet af bedste Materiale og Me- 
tal, ethgteksemplar af Skjsnheb og 
Fortrinlighed, garanteret for 5 Aar, 
Dakfel, 4 Skttsfek, udsiyret meb alle 

»Mtachment·3« warmer- bestreoen paa 
»Stjerne:c«g Jndside), Pris. .815.75 

Greven af Monte Christo af 
Alex. Damens-. Folkeudgave. l—Vl, 
Prig ...................... IrMs 

Dunst-Nor» Familie Bi kleb- 
bi b el — 900 imukke TegningerStaals 
stik og kolorede Stykker, indeholdende 
gamle og nye Testamente, apokkysiste 
Bsgey Familjeregister oft-. 1510 iiore 
Sider, Panelbind i amerikaan Mo- 
rokko, Guldfnit, marmorerebe Kan- 
ter, Guldfnit (samme paa Soenfk) 
Pris ...................... O7.00 

Ka na a n , Reifer i det hellige Land, 
af Pastor Adam Dan, anden for-gebe 
Ubgavr. 700 Sidek, 24 fmukke Jllu- 
siratisner. Pris i Larredsbind med 
Gulbtryk .................. 02.50 
Summe i fulb Morokko ...... sum 

Naturens Bog af Dr.Fr.Scho-bs 
ler, omfattcr Fysikens, Astronomie-ts, 
Kemiench Mineralogiens, Geognosi- 
eng, Botanikens, Fysiologieng og 
Zoologieng Hpvedlærdomme, elemen- 

tarist fremstillede. Med 514 Tmfnit 

og et Stiernekort. Pkis ...... str- im 

B unyans B Erker , ins-luka sm- 

Bunyans Levnet, Pilgrimmens Bau- 

dring og Den hellige Krig i illustreret 
Pragtudgave med 140 sine Træsnit og 
6 Staqlftik. Smukt indbunden. 
Prig ...................... 85.50 
Do., med Guldsnit. Pris. .. 0.00 

J
 

RYDNlNGJ 
Es For at itassePlads til mit ftore Lager nyt 

Foraatstoj, fom fuart ital ankomme, vit 

teg indtilvidcre ndfælge mit betydelige Op- 
lag af færdigfyede Klædcr og Ekvipetings- 
Vater til virkelig Jndkiobspkis. OH 

sIIANsTROLL st. Paul. 

« S. Clark Streck- Chicagm Ju» 
inkowoteret under Statt-c Junius von-, bar »Im-m I no le m 
time sor, se ek seit unst- stsudmnme Las-auftat i su- 
tlks, som hat um Behandlinq o Ku- af ttonifle oa Iris-le 
S dont-ne til neuen zag. ou c( stand m at tsle og breit-ekle and 
nor le oq den-le Bann-m pas den-O un spros. 

Ostens hemmt-tin, Inst-jung Zaun-D den nieste 
t: .n.sm, Munde-O Itsxe es sumisfie set-man os bisis sei-tin er Ovid Ins Isilass 
u. su cum-et 10 aus Merm- ksu sin- Iesuiss Ist. 

Fon.lIl.Rost-:Nsencco., 

« saaioai Ihm-muss- o II l. sc fis· III-s- Fironiste S domme, Laufbahn-usw Ida-Neu est-Luxus u- 
doiJ e, en se, unv- vas e e. o- edvitm Gaul-such ais dates-elfe. ir- 
itigkkeok zanken-. nein-im Cis-do »Im as. mein Ist-h Its-In elln sei-Misse, I- es. 
Ring-mise. minn- toktoue twni e cui-umn- tsthaavm sieh von den-. - 

« es ethvekt Sum, into-I sum-Im Ismene Unvo- thnde n domine Dass-h Unsnlivsunsuuh Insel-sitt Heimku- 
atiou. nie-n- oes san er og honteuse«-helft Goal-out instit soc Ort-m, I 
bebe-Wes med Im oberste Date-»O ca sum-es i sunqe Tilfclde book andre Leser hat eilst. 

O fokssriaakde If Un dont Ihm-II hedet oq Upfvcvelseh rivate S domme sinnst-Use Its-It used alle herschrie-then Islqek 
iaaiom apka e, « « tm o- oa Lisskush MII O sind is III-du IBUU i syrstnimh must-trutze discontinue-, Isa- oa situ- ysvsnIm spag III-. merke-alt 

tsnlqhnintz. dem-wiss bartish o« i does-e III-ich ves stkke oa Iimbarlw Mahlen unt-Ue if 
andre her-»und« « Its-· »Hm overtmude Mksslvete med suec Bann-hinkt on Steinen iet- 
qu er VA. .«r- «-I » wel. galant va- at trost- kenkqe ss qodtkoende Koth-) verwendet Obst-O fulb thlltd ki! os, icku um kokt Iiv nq med nsvtaena SII ekhed ml bnage Saal-de oq Ltvsttaft tllbyd 
Mcomnck sei-des ovmn m- stok hat«-» » sub-m dessen-Ich 

· « 
« 

en as os ad toet Vo paa 52 Sidet gis-» en fuld se- . W or Cnl ver, Iknvelie as Kenntniss-meiner da den-i foksl ell e Ok- 
anek, e a m ndk i. It oke onna-In e m- e pgdp-um« der-es Fokeboqgrlie oq Kat. Sen es 

« II 
ahnet ved Modus-lieu as et s Sem- Franck« 

Ungdommens Raadaiver, es me- oss »New-minim- 
·«— even-c Sucher oq dem Ist er, omhan et 

use private Emb- mmfumsimnn llsnsrtqsksr » risse-« Hut-gn- Äetc-, m: but-se leies as q case Jst-. 
Sei-des me i stumm cum-C vco Yes-umgehen a« Em- - zum-kre- 

Kosuokndz Oviskvaae m—4; deman e Io—1. Mem- kasse strick-i used Ists caqu 
ironisch da dem Jnddotd pag m inqu · dom- dmaenat II- ykepe com-fass 

Dr. N. Gutenberg Co» 41 South matt Sma. Menska 


