
1 ucltalcnde Regen 

«.z—«i.,:s«- hu cn nnsget ihmendc 

» gkxhxu J, Walme en »for- 

:::1ch.p!n, Nebr» howt for 

»Nun Konvention der Istch 

kknlukkr er nf fckrlig Vikrd1, 
im lnsiiken Knnt Binden 

» « u lnmndgribeljgt Bring 

nnmdc Befolkning I de sym, 

»k« sann ( sing Niæld til tu- nu- 

«k«-:s.!;«uhgc Leben- af del renn- 

XNin for den Vclgjerning, 
Hm ckdlc Stiftere winkte for 

1«;.-.s«-, Mr. Wanuick sagde blnndt 

1 

:":’1, 

km- pzx klebe- af vor politiske 
» Hi hqu- bcfluttet at udstcdc 

»-,«.»H«-1pationg:Proklanmtion. 
«s1.«.z-.i«sz.«) Vi erkl(1-1«e, at vi 

N on lade osz brnge sont politi- 
shbu nl at scrktc Mænd og Par- 
l»k.,«sz»», blos for at digfe fkal be- 

««.» WV Kommt og NingeagL Vi 

ist-n- Mcnticsker tror at den Tag 
unn, du en Monds Politik ikke 

W kjrndccs ord zarven af hnns 
zu Mir at stcnnne for og stotte 

m, dcr ml anetkjende oH socn 
Hi de For. Stank (.Hoje Bi- 

HH dct Parti, sont vil gjcne 
NUHH fms Gunst, —- det Parti, 
tm unten Norden, ingen Sydeu, 
ntn, ittgen Besten, nten vg· alle 

Hund« sont den store Gud hat 
im at bo og bygge samtnen til 

stotttctnknelse og Gaun; ja, der 

sont ttil ttitte os en fri og ttpartisk 
nntttiott. Og lnd tnig sigetfder, 
kennt-t, at jeg tror at Folketg in- 

cttt Pitrti er det Parti, sont vil 

c- tt ittndnst terligt Styre. (Bt": 
var htt· otedovettde.) J den for- 

«ne Tid hat vi vtrtet fuldtrö ntod 

ttltliknttsle Parti; Aar cfter Aar 

Hatt til Valgnrnen og hat« her ka- 

tt Stctntner for dette Partis Glo- 
Ftsctngang. Mett hvilket Weder- 
tnni for detttte trofaste Tit-nettes- 
tttn Nebraska httr vi intet mod- 

til(541rngjæld, ikke en Gang en 

lcs tstnbcdgndnævnclfh nndtagett i 

:.ttopitolitst, og det et· den ophnjeke 
tglttd ni Jnttitnr. Og for at fikte 
tnte Blttdci ntaatte vi undertegne en 

inn, der var lang nok til at vælge 
tfotnlitslft til Kottgressen, san nmttge 
c tmt der, og dctte sendte vi til 

mmrctt, — jo——o, alle dick-se Kun- 
mtittt ni gjennetttgna for tit skttffe 
lxntd ni nor Nase Bestillingen sont 

ltlstttkrtettsct i Sktttshusct Rede 
ittttdlntset havde en NegerAnfteu 

og ntnn fortalte hnnt, at hatt 
tt tagt sitt L)lft«kcd, for der out« intrt 
mit- litnn nied. Tette gjotde Man- 
mcn ttllmsdc ttæste Tag var en httid 
dttnint i hang- Pltth. Jeg forttr- 
clet-, ntine httide Buter at dette 
«t den itnkkels Regt-t- Tet fonttnct 
tut tut-get an paa Tabet tti Pladscn 
Titlttst ttf den Fortjetteste, der flttdtsr 
nibedct sont Spottebnkgtettfer; nten 

Hnndlingcn, sammes Motiv vg; 
muighrd saurer dybt i vore Hierter.: 
nu umher m hojt og hæver oS i vors 
M, og nie-d vore Stemmcsedler vill Elim- og soærge, at vi ikke kruer 
M nor Nakkc under Nagen Vi cri 
km Jcoæg eller ftakkelg Umaslench 
m-, snen Mamd skubtc i Gitde Bil-j 
m hnn vil sandelig minmcg vch 

bis-Es vi ikke anoender de Mauer, hun, 
sit-nistet og med. 
g, mine Jenney denne Tingenesj 
nnd blnndt Negekbefolfningen ind-; 
Hksk Iig kae til Luni-after Consnys 
!’- Lock hele dckte Land fm de sum-! 
T M Wolfe-« fra Hatt til Hon, op-] 

’1 du« Nodraab over politisle Træfdcsiu 
Mk Zwit. For onttrent tredive Anr! 
II Lin-u vi sotu et Folk beim-i foisz 
minicilavcri. Vi meine den Mai-UT 
VI Busch Sol vor opstaact og vildhl 
W klang indtil vi osusider Milde« 
r uiicrkwdi som værende af itorrej 

US for Menneikeheden end en rct vg. 
Hunde-honte. Vi hat« set den Sol- 

se ned bog en Sky nf merk For-win- 
k- VI VI hnr spurgt og sclu om lnmr 

TZM for stedse verbot-te for alt-un 
«ka Utie fig. Men vi begyndir utI 
m« DR hat« Ilu fpatket saulceitge, Hi 
UT wartet det politiike Scletoj as usw W Ein-milden agker vi at have u- 

dni 4sige Ined Heilsin til del Erleion 1111 Wl inne-. To dette ei ei-. Nis- 
"".(I»(1f Folkeh vcd Folkct og for Prol- 

ikomke vi at vife alle Partien-, at vi ei- 
et 

»
 

M dem oil vore Stein-net wie, i 
« UT M Eitemaret hiælper til in nett-i Vet«i’"dkvmdent1ickct. Vi form-et- MWSI ikke længer om at faa en z We lin med det vorige muerikanfke i i Ibi alle ved, at vi er ægte Ameri-« 

» ,Dekfom, mine Braun-, Heft-» PMB gior sin Pligt imdd os, vil det( 
U Mds os at være trofasie og tin-l 
W M Tidens Ende.« 

» alerens Otd qjokde en dyb Bikkmklg « We Tilsiedevckkende. Soobannel 
Mal-list er et temmelig tydeligt Tidens : 

—— 

Linde-h Col-» 15· August, Hot. 

Dr. Redaltors 
Tieres mkget arede Bteo af U. Juli 

indcholdende s12.50 rlgtig modtaget, 
hookfok De væte tallet samt bedes Te 
at apiage eitel-folgende Kvitteting i De- 
res triebe Blat« 

De veloillige Bidragsydekc, sont paa 
Mr. S.:V2.Pcderseiig Lpfordnng blandt 
Dansterne i Seahomc, Wash» indfendte 
Belob til de haardt tmngendc Zeilen-, 
vasre heroed tallet paa egne ag ontltiug- 
boende danfle Setleres Vegne. 

Dem her oil famtidig tiene til Koll- 
teting for at jegialt hat modtagct 812430 
i Bidrag indkonmien til ,,Stjernen«g 
Kontor. 

Jeg vil lade de velvillige Givere vide 
Navttene paa dem, sam hat modtaget 
Hjælp, der er bleven uddclt eftcr bedfte 
Skjam 
Ole Millelseu, Akten P. O. 8:z.00 
A. Olsen « « l.5ts 

P. C. Hausen, Hatrigburg P. O. :3.00. 

Hans Hausen, Arickaree P. Q. :3.00 

J« H Pedersen, Lindon P. O. Tuns 

Jalt ist-aus 
Dei-nnd venlig Hilfen og Tal til Den-, 

Hin Redattar, og Mr. S. M. Wederer 
samt be beredvillige Eis-ere- 

Eders taknemmclige 
J. H Pedcrsen. 

Skandinaver i Amerika. 

« J Otnaha Nebr» holdes den 20. 

Sept.tnber en dansk Skyttefeft. 
« llnder Navn af »Da-Ist Folleblad« 

vil Theo. J. Horn fra lste September 
paabegynde lldgivelsen ai et daan Ny- 
hedsblad i«Atlar.tie, Jonnt 

I Niels P. Haner i Oakland, Nebr» 
hat tned god Katakter beftnaet sin Elsa- 
tnen for Statens Farinacettt-Raad, og 
hat« nu Diplotn sont Apotheker. 

« J. Johnlom sont boede has sin Svii 
gerspn, N. Mudfen iWestPoint, Nebr., 
aigik ved Doden fort. Ottsdags, og blev 

iordfæstet iFredags of den danske luther- 
ske Preest fra Otnaha. 

« Svensketen Lewis Catlfon blev for- 
leden nappet i Holdtege, Nebr., forJnd- 
brud, nten hnn fmuttede atterfkaShcrif- 
fen ved at springe nd af Vindnet i en 

kliestauration, hoor han spiste Aftenstnad 
i Selfkab tned den Lovens Mand· 

« Jfølge Telegram til DXHM A. E. 
Johnson d- Co., General Agenter for 
Passagerafdelingen, afgik Thingvalla 
Liniens Skib »Thingvalla« fra Christi- 
ansand den Lgde August med 400 Passa- 
geter· Det tun ventes til New York out- 

kring den Rdie Sept. og Passagerer for 
Dannebtog og Omegn vil komme items 

Dage senere. 
« Efter et Rygte fra San Francisco. 

skal en Sen at Pastor Birkedal i Dan- 
ntat«k, Holger B. viere bleven dmbt i 

Chili, hour hatt tjente i Jnfurgentaw 
men. Holger B. deltog iKrigen mel- 

lecn ijili og Pera 1879—81 og unan- 

eeretse til Oberstløjtnant i Jngenior- 
korpsct. 

« Hvis Knute Nelson bliver Repnblis 
tanernes Gttvernor:Katididat i Minne- 

sota, vil Former-ne bringe Kittel Hal- 
vorfen i Matten mod hont. Fartnerne 
paastaa, at Kittel Halvorfen tnt er en 

taugt tnere popnlær Mond i Minneso- 
ta, end Knute Nelfon nogensinde hat 
met-et. 

« A. E. Johttson ö- Co. og Bank- 

prws. Alnefs i St. Paul, Minn, hat 
kjpbt Dennis Rynns store Farin, Fort 
Donaldfon i N Dakota; den otnfatter 

ZUUUAkctSLand, l)vot«af·tIaludelen er op- 

dnklet, ligger :3 Mit itnttennedyStation 
paa Gteat Northern og 5 Mil im Zw- 
ton pcm N. P. Bann-. Den vil blioe 

udftykket og folgt i Paircllclx 

Wyoming. J 
Et ichyggeligt chvmord er begaaet i« 

Curbon. Ten derowirtme Agent paas 
Union Pacific Staiiom J. Crompton,E 
ikjod fig forleden Nuten Kugle for Pan-’ 

bei-, efkcr iit him haode stukket Stettin-4 
neu i Binnd. Bygni igeu nedtnckndtei 

fuldstmtdigt, nq inden »Holt com til var-) 

del fu« sent at icddc noget of Godset el- i 
lei« Regnikabgbogcrue, ver bmndte it 

Jeruskabeh hvis Der Crotnpton hande» 
ladet ftcm nahe-L bang haivbmndtes 
Legeme Iued en Rugle giennem Hovevet 

leo trukket fiem af Aste-L Monden i 
fette et ulykkeliqk Liv med sin ikone og 

havde i den senkte Tid duikket og ipilletl 
over al Eone 

Oregon. 
Staieng Jecnbanekaad hat net-seit 

Tote-ten paa Kornvoker 353 pCt. ovekl 

Unipn Poeific-BaueniL-regon og 15 

pCi over Somhern Paeific. Begge 
Kompagniekue vil fske Sagen frem for 
Dotnsiolene. 

— Oe Lass, fom i Aar et fanget for 

Pakkeriei i Amt-im veieve qjeunemsnii- . 

lig 24 Punkt. Pakkeriet drtalte It 
Stykket for alle Fisk, for-i vejede over U 

Bund, og 50 Eta. for dem, soin vejede 
under 12 Blind. 

Wafhington. 
Farnierallianfen opfarer Lplagshufc 

i alle Retiiinger i pstlige Washington- 
-— Washington er rig paa stark Tritt 

Lin SeattlcsAvia munter et Fyrretmi 
Saum-ZU der er sz Fab i TvætmaaL 
Vcd Stainvood er der et Cepertm 17 

Fod i lkljennemfnit ctxz Fod fra Jordcn, 
og 12 Fod i Diamcter ji«-« Fod fkaJor- 
den. Nookiack paaftaar at besidde et 

Fyrretm 12 Fod i TvckmiaaL 
—- Fra paalidelig Kildc mcddeled mi, 

at Great Wertheim-Bauen vil blive byg- 
get ind til Spokane, der er endog Tale 
om at de vil anlkrgge ,,Catfl)ops«, der- 
iin Byen vil more alt, hvad rimeligt 
lau vate, hvilket Spotane natiirligoia 
er oillig til, da det vilde blive iisigelig 
Hjælp for Byen. 

6alifornia. 
» 

Fresno er stedse fisetiiftridtsnurgsig.J 
J Efteraaret sial en Flajbygning til 

Ali-Vom byggeg til Courthuset, og 
Byen vil apiare en Stole til en halo 
mill. Doll. 

— Kartoffelavlen haride sidste m 
Aar taget et faa storartet Opsoing i det 

sydlige Califoi«uia, at Southern Pacific 
Bauen alene i Aar hat tjent Q200,000 
ved at transportere de overflødige til 
Osten. For tre Aar siden avlcdes der 
ikke en Gang not til eget Behan. 

— Odelæggende Skovbrande har ra- 

set i Nevada Couiity, og megen Eim- 
dom indbefattende Hegn, Broer og af- 
sondrede Bygninger, er blevet et Bytte 
for Jldfjenbeir. Mange stakkels Falk 
er uden Hus og Hieni, og Grægfet til 
Kreaturcrne er afbrændt paa milevide 

Strækninger. J Eldorado Co. er det 

lige saa galt. 

Iowa 
—En Fcrening for Frugtavleke er 

ftiftet iAdams Co. Det ncefte Mode er 

afnat til 6. Oktbr. nied Cotning foin 
Madefted. Alle i Frugtdyrkning inte- 
resserede Folkindbydes til at over-viere 

Moder 
— Dr. Firtninch, Eieren af den store 

Glukasefabrik, hat nylig vætet i Mar- 

shalltown. Han fartalte til enRefekent, 
at han foruden en starre Udvidelfe af 
Glukosefabriken agter at have en stor 
Roesukkerfabrik i Virkfomhed til Eiter-( 
nat-et, 1892, og vil gjøre Kontrast for» 
50,()00 Tons Raer til næste Aar, sau- 
freint de paa Egnen avlede Rock i Aar 

visek sig at viere af tilftedsstillende Kna- ! 
litet. ! 

«- KullompagnietsAtbejdere Magus-« 
hat gjott Streite fordi Arbejdsherrekne 
vil tvinge dem til at arbejde 9 Titnek om 

Dagetn De har nemlig arbejdet paa en 

s Tinrers Basis siden sidste Efteraar. 
— Æblet kostet tun 25 Cts. Bushlen 

iTama, og selv til denPris er dethaardt 
at sælge den Masse, der findes paaMar- 
kedet 

—- Bluegms-Paladset i Crefton blev 
aabnct i Torsdags og Udftillingen vaiser 

indtil Søndag. Der er en Mcengde nn- 
perligt arrangerede Udstillinger, blandt 

hvilke V. if- M.-Banens bestaaende af 
Produkter fra Nebraska og Colorada er 

den nieft storartede og tiltalende. Uds 

stillingens storste Tiltmkning er dog de 

mange Panorama-Billederaf Bimng 
Egnen der er fremftillet paa en uhyreLær- 
1·edgflade, der sagte bevceger sig fra en 

landlig Sccne til es anden nienH Musi- 
ken forsader llnderholdningen for den be- 
undrende Tilskner. 

Notds og Syd-Takota. 
— EnHaglstonn hiemføgte i Tot-s- 

dogs Egnen syd for Sanborn, N. Tak» 
vg lagde øde et Markttreal paa 7000 A- 
fett-. 

—- Fra Punkte-m S,-Dak., striveg til 
vg. »Majsen er en sikker Grøde i sydøst- 
lige Sizii-Dakota og nordlige Nebraska i 
Aar. Lg oet vix blioe den stokste Hast 
og den bedste i zivalitet, sont nogensinde 
denne Jordbund hnr bauten For seksz 
Uger siden var Massen to Uger bogefter 
Aargtiden; men den hat frennnet sig be 
to llger, og et- nu fuldt oppe med Antä- 
tiden og fkyder en forbausende Betst. 
Sotnmereng forer Del var ikke heldig 
for Massen-, Juni var vaud og kjslig. 
Men A nnft hnr været en yppertig Maa- 
ned for Majs — vcmne nge og vatme 

Nettteh hvppige Regne, men ingen hebe 
Binde. Den tidlige Jndsindelse qf den 
vande Aarstid udelutker tidlig Frost. 
Megen Fugtighed i August folges gierne 
of lange-e Verfoder af tokt Veir i Sep- 
tember og Oktober, og en tok Luft asso- 
dek ikke stark Frost. Dem e( i hvert 
Fuld hoad Formen, som i mqnge Aar 

bar veret her, sigek. Qg Regn netoo 

nu nseng Jokden er i qod Stand til at 

knovtage ten betooer at Makkekne oil 

Inst-f Hain-much 
NORBIIBIITSBHBR LLOY0. 
Isicmlnmsdnn Ponlmnnsnibgmkt Inrllrm 

Salt-more Us- Sternen 
direct- 

ncd de Inn- og nnctkicndlc Smalvmnmre 
Darum-usi- Dreivem Gem, Karls- 
ruhe, Mnmmm lemvurm Stutt- 

gart, Reime-«- 
bnxmedr I Anmu- lHNn WH. 

Mo Brunett lnm Tot«csvaa. 
nn «."nltnnou« tun-r Indian M. 2 Unmu. 
Linn mnlws Inn-then Mitw- Punk. 

Mmsunwtr ,’wmluntnn. 
Mcd Rotbdkntnnct Won komm-nn- cr over 

2,500,000 Pack-gern 
beim-but Unhle nun Nin-t, et godt Vip- 
necsbtnsd om desnne Linien"1(mvnlm«nct. 

Suloonn on nahm pslsdkltctznst nun XII-»et- 

Kndmnumrn m Umlkmdnkapnomgerer 
u Nah-M at Zoocplabnn u paad octdnsti 
m oq nun andcc Fast n km uuuknudt for 
tm-·nclkg. 

Ncsmnk kIsplncsnmq I alle Num. 
antekc Undene-innig inns hon Neuanl- 

XIlgrntrtnr 
U. SchumacherGCo» Mammon-, Md. 
J. Wuc. Womit-arm N)u·cmv- JU- 

klm den-s Innran ontknng t Landen 
Peter tfvhefom 

Nat-In t Tanntsbkvzh Nebr. 

Vi er cftcr diq 
Dei nptne ai nllc now urstlmr Wade, den 

nmnligc »Zum JomnaPU u lusnmn non at 
Yotdoblc nn Unstulatmn i dem- Orte-man 
Äm- at Mon- drtns n Winter itbmdek nl 12 
Eidrr hoc-r Unk-, nu :Il7vclntgcsi n nlfsjcdr og 
htm- Spane Iomnhsg nusd ums on onginale 
Ideen-. » Journal« et den Inndr on dygnge 
Fsotkkwmpn nn- Vencng Ul(11tdm«etsnstg. Dei 
er unten on I Vencn og num· c Dng i Sold- 
ikn for Venens Avnesh 

Tem- lilivck ist jin-thun nai- for Roma-s- 

ning. Ruhm-t- Mnnd, dont tut-um for sig 
Mo, og mutet at bang Nin nat niste- lim- 
iau, nnlde how Journal« spukt Skkiv 
oftm-Prmnsnnsnek In lnslmner blot at je 
Nabel im ui nannten-n- ch Scnb Obst-C 
for rn m- iscaanrdcm from-imännme Du 
nil da blioe osn nahm Volde Ak- NSL as 
»New-fnbflttbrntmns holde ord. Udgioet ved 

Steinhauer-nnan » ,«’«onkn»al« men- i Ve- 

wnng nusd Inn-nd Zum-Konsum end dens 

Enmndigc Wem im at icndc eftn Prove- 
nnsneL PLW osn Amt-L Ahn-girrt 

W« kizs muti- .1- um«-L Lincolsh Nein-. 

PETIZR T( )l)sEN 
I »Ist Intlltn « 

Ygss W on W, 
Ins-»unm- zsl 

YFIIIHHIICFYIFMHIFI 
Hoch Ul. lerissnltsvin. l«uIn«lI-l«j-««sntk(, 

(«ig:lt«·-I«. m. »I. 

l).-"HNIEIIKU(;» NIHIIRÄSKA 

W ------------ «-o-· 

Gravtl I «T. .;«s, 
I.«I.I’.-II.X.i.-x I« H-» 

V 

Grunde-- Oxz C : U r· s« 
.. z 

st« Unmit- tkII«. r T)«-.:«u«« 

—- UUII s- 

Mhegning so- Zug. Meer-TM 
cis-s adlslsnd,s Nod-. 

B. I. Insel-wov- 

Øicm ou Tren- 
Læge, 

VII Welmndltnq vom« Was-Irg- nI del Imlve 
as II nmIm 1-’n«sn. 

Ahn-Jus IIII NUM- il. 
Grund Jstanly Rein-. 

Dr.F.G.sALTER, 
l..’·Ik--mt«t Im ils-! ariprkjendte Trinss 

t) Meiji«-il Full-»Hm Tom-KO, Obs- 

Læge og Kinn-g, 
DANNIHIZRUU — NEJITASKÄ 

IchHs 
--— III-il ullis --— 

DÄMPSKIBS sLIM 
»Hka tin-M 

nudsmimiigs HMUXTI 

P. Esgksom 
- «s«kM-NIN"8 Kontor. Umswa Nebr. 

IF sktn ktWrHerLultn Its-i 
IlinglisiDt(«·-lri« -.r H 

Z 
l 

Ligesom der er ,,ta Stder til al Ttng — lldslden ig Jndsiden«, faaledes er 

der ogsaa to Klaafer Falk, —- de, der hat« iet et Majapalads, og de, iom ikte har. 
De, sont hat« set et eller flere as de Majtzpaladfer, der hat met-et bygget i 

Siont City, vil ald1·ig, hole de kan ljjcelpe det, undlade at des-ge det naste, eller 
tmttcs as at tose detg Skjonhed. 

De, fom itke hat« set et, snsier nt vide, huad Paladset er ligt. De ansker en 

Bestrivelse as det. Men at bestktvc Majopaladset fyldestgjøkcnde kan itte gjared 
med Pennen. Det Inaa fes for at blioe paastjonnct. Man kan se Billeder, Fa- 
tagt-after af det, man san fe najagtig faroedc Litograsier ellek fine Kobberstit af 
det, man tan lase om, at dct er en Tmbygning, bedcekket med Maja l alle denn 

Farvennanser og Former, man kan tro, at indenfor deng Vægge sindea fnldstann 
dige Feboliger, dannet ved en Forbindelse af mennefkelig Kunst og nendelig Dyn- 
tighed, men alligevel maa man se det selo for tilfulde at tnnne blive betaget af 
deta nbeskrinelige Skjanhed. 

Den femte aaklige Majspalads’ Festltghed, der aabneg lste Oktober og stat- 
ter den 17de, wettet starre Interesse og mereEnthnslagme end nagen af de fertige-, 
fordi det er fuldt nd fokstaaet, at Patadset og alle de llnderhaldninger ag Tiltmls 
ninget, der er fordundet nted det, vil blive bebt-e og bedke, og efter en meget starre 
Maalestot end nogenfinde far- 

Det vil beholde alle de ndnnerkede Glanspnnkter ved de forudgaaende Reinig- 
heder og tilfaje mange nye. lldstillingen fra Central- og SydeerEta oil i sig 
selv staa lige nted et Departement i den største Vet«densndstilling. Ort metitanite 
Musikkokps, denne vidnnderllge Organisation af Musiteke, vil lenere Mnslt nn- 

der hele Festen og give Konserter, hvis Mage endnn ltke hat« vieret hart i Stonr 

City. Alle Udsigter tydct paa en god og overfladlg Hast, og Agerbrngsndstillingen 
vil selvfalgelig blive uovertsnsseL 

De sædvanlige Ekstnesioner fra New England og alle andre Dele af de Far. 
Stater otl blive betydelig foraget i Aar. Jernbanerne er nieget lntetesferede l 
denne Sag. De vil gjøre alt, hvad de kan for Majspaladfet, ved at nediastte slne 
Passagetpriser og faa i Stand populeeke Ekdknrsioner. 

Der kan faaledes ikke viere nogen Tvivl onl, at dette Aarg Majgpalads nil 

blive en verdengbetjendt Sttkses. 

vcere i den rette Orden til tidllgPlajning 
i Foraaret. Men Udbyttet as Smaafked 
i Syd-Dakota i Aar er ganfke tot-ban- 
sende. 70 anhel Hat-re pr. Aker, 80 

anhel Hvede, 40 Bushel Byg ug 60 

anhel Rag. Eftek et fligt Resultatsy- 
nes det neeften Vanhelligelse at gjennenn 
ftikke vor Jdrdbund need artesiske qunde 
til Kunstvanding. Yankton County vtl 

alene avle Sæd til en Værdi af Itzt-Uly- 
000. 

Govt oa Ondt 

Saagodtioln alle-Untier l« - 

te Tid lndcholdt længere og Eli-H .u- 

tlkler anganende de staunsneligeMwlustig, 
sont fdciveg tned de tnest tjcndte og unne- 
de Mel-teilten Den Lidende, son- unste- 

lig traenger den asgte og uforfalskede Me- 

dicin, bliver saa hyppig narret nl in kle- 
be en slsnpel Efteelignistx4, poln. selv otn 

den itte erdirette fkadclig, dog er aldeles 
vcerdilss og altsaa nden nagen gavnlig 
Jndflydelfe paa den anne Syge, der i 
Tillid til den anetkjendte Medicing Re- 
notne har vlllet skaffe sig en Flalke for at 

lindke sine Smettec Naar man kigtig 
vll overtænke denne Sag, tan enhver ret- 

tænkende Lcefer snnrt indse det alt andet 
end hæderlige i en saadan Bedrift. Dr. 

Peters Kuriko, ianledning hvilken voll 

Blad nu i lang Tid hat indeholdt del-J 

vcerdifulde og fnldt trovketdige Tritt-no- 
n er samt Jndfendelser fra naongione, 
baade Pkæstek og Liegfolk, hols Adresse-r 
altid sindes vedfpjet, er ikte at faa til- 

kjøbg paaApothckerne, cnen knn has linns 
faste Agenterz hvek eneste Flaer er deg- 

nden folsynet .; ed Fabrikanteng eget 
Navaetmk og vil derfor ijberen sikke 
fig, at han faar den cegte nforfalskede 
Medicin, ma. Ism« »Was de lokale Ageni 
ter spørge eitel Dr. Petier Kurilo ialnt 
nndeefage on Dr. P. plishrneyg Navn 
sindes pua «l!ilpkeften, lmou Flasken Ug- 
get indpakksn 

Til den lange Liste nilkstpnoniey fom 
stadigen indlaber angaaende Medicinens 

got-e ten-stoben ital vi idaa tilfpje et 

Viel «:u H. Altluttdsett,JtlIb-sll·i,Mlch., 
sont nat-, ligesaavel sont alle de andre, 
de« at udtalt sin Harmening om Kurikty 
et His: til at besvare enhoek Rote-rotg- 
sel Venne Anlevning. Hnn thier 
»C« nf ntine narmefte Nahm-r dlev i 
Winter sneget syg og maatte smnnsligvis 
holde Zeugen han orooede fleke Lager-« 
----n bleo bog stadig, Dag forTIaa« dank- 

me, og alle ventede bang olgie Tau 
Fothen havde hqn bisngtKurito ag Neud- 
te dens gaonlige Jndflydelfe vaa ham » 
has-S bsjesie Ønske var nu« at faa non 

lZjultee af iam1::e; men fantg og med en 

sksit Familie knnde ban lkke sinde Udpej 

til at kjøbe Medicinen, og fm Ton-steck 
kundehan heller ikke faa den« Du jeg-I 
uu her san en god Anlebning til at prouc 
Kutiko, sa- enhver kunde se deng gode 
Vitkniuger, og jeg pun sammeTjd gjcnvc 
en Vctgieming, ooertod jeg lmm noglc 
Masker- cned Panlkeg mn ut benom- Me-» 
dicinen efter swrskrift Virkningen ade- 
bleo heller ikkez thi efferlo Ugerg stndigt 
Bruq nf Rutiko var hen oppe as Zeugen 
mx hat« nu i lang Lid nieset tilde-les hist 
Dette er et of de mangc Tilfnslde, jeg 
tunde ommle. 

1 

H. A m u n die-ic, 
Jfabellm Mich. 

»J( lang Tid led jeg nf Leverfyqe ng 
Forstoppelfc Jeg pronede nmnqc Mid- 

ler, men uden gode :Ikesulmter, indtil jeg 
beugte Dr. August Honigs Damme-ger- 
Drcmber, sont hurtigt hellstedeoe mig.« 
Mrs. Caroline«LVcise-, 127 Lake SUCH- 
veland, Ohio. 

Den itore Smcrtestillct 
mod 

Gigt, 
Traknlnget t Unfug-et ng i Daumen-« 

Jxostkimdey Markt-ihr og 
Hoftefmrktxet 

Nvgfmættm 
Mut-umget, Mo fan, smke Sack 

staat-e Siedet og Kosknelier. 

Tau M- - «- s ZKI ,0 

Dopedpiuthndsaoh Ledfmckkt.s, .· Dust 
spknkne Hauses 

II Ill« Starr-er der kcckvkr u srtes 

Midler. 

stumm-nd es Dressur-»- 
Ist-et t St. Jakobs cljen et seyen. Heuxg 

Iiddel mod Sygdom bot Kot-gen 
Du Flasie St. Jakobs Olje kostet 50 Cum 

s Flaster for 82.00. Fang i ethpekt Apothek 
sit Is. sent-es 12 Flastek stät til Illc Vet- 

sfdesor.smer. Adresse- 
Tho Uhu-los A. Vogek Co» 

Ntiawkq Klostan 


