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»Danskeren.« 
Lords-s den 22 Februar 1902. 

Mast-, Nebr. 

Prof. Møller er tejst til Albert Lea 
for at overvcere Msenigshedens Jubilæ- 
umsfesL 

—Mi«j"5 Eva Jøkgenfem Mks. Paul 
Petersens yngste Søstet, tsager et Kur- 
sus i Dunst Paa Blair-Skolen. 

— Pige ønstes til almindeligt Hug- 
arbejbe. Ncermere Oplysninger i 

Beyets Bat-W 
— ciolens Elevet blev fotografe- 

tet sidste Titsdag· 
Leser! De vil ivise os en ftor 

Gunst ved at give os Navnet paa fau- 
danne Handlende, som prøver paa at 

fælge Dem en Stedfortrwdser for Ma- 
dison Medicine Co.s Rocky Monu- 
tain Te- 

Farnham F: Sampson. 
———--—«.------ -— —- 

Racine Nyhedcr. 
(»Folkets Avis«.) 

Niels Knudsen, en temmelig 
bekendt danst Mand døde pludselig i 

Mandags Morges, kamt af et Hinte- 
sl-ag. Han var 69 Aar gl. og efterla- 
der Huftru og 7 Bism. 

Bræklede Armen. Den 7- 

aarige Albert Andeksen, hvis Forceldre 
bot paa Lafayette Ave» faldt i Man- 
dags ned af en Bogn og btcelkede fm 
ene Arm. 

N txt-A l t ie fett-! a b. Martin 
Clancy, Ch. M. Dietrich, Jens Jensen, 
P. B. Nelfon m. fl. hat dannet et At- 
tiefelftab med en Kapital paa 825,- 
000 med det Formaal, at faa Konces- 
sion fra Byen til at nedlaegge Rør til 
Opoarmning af Butitker og Hase paa 
samme Maade som man nu faar Gas 
til Belvsning. Antagelig stal Bevil- 
lingen faa senere afhændes til et størte 
Selsiab, for man vil selvfølgelig itle 
kunne gøre meget med 285,000. 

James Peterer her fra 
Byen, som af Reiten blev etklaetet for 
at Være den lovlige Vætge over fm af- 
døde Kones Son, Hazel Petetsen, kom 
forleden i Kenofha i Klammeri med 

Drengens Onkel, E. J. Neil, der Paa- 
staar, at Madam Petersenå føtste 
Mand, der ogsaa et død, var Drengens 
rette Faden Neil sit Bank og fit fiere 
temmscug alvoklige Staat ved at blive 
lastet nd gennem et Vindue. 

Salg af Kirkebyguiug. 
Board of Ttustees for Blair danst 

ev.-luth. Menighed vil modtage Bud 
Paa Salg af den gamle Kirtebygning 
til Kl. 6, den 4de Marts 1902. Ko- 
miteen forbeholder sig Ret til at for- 
taste hvilketfomhelst eller alle Bud. 
Disse siulle addresferes til Marcus 
Beck, Blatt, Nebr. 

Dosten »F Tier-THAT 

Veilcdcrcm 
udgwct af Tr. P. Fahrncy, er just 
blcvcn sendt til alle »Tanfkcrcn«;s 
Abonnenter frit. J samme er for 
klarer Værdien af Tr. Fahrneys 
Medicin. 

kaddcrspcnd ønskcs. 
En dygtig Ekrædder til Beste og Ben- 

tlcever san faa stadjgt Arbekae hos 
J. C. Olien, 

Jlercnant Tajlor, Hartan Iowa. 

Til Salg. 
160 Acres godt Land i Maine Co» Nebr., 

YAcrcz h:æ!!e:, euer-I Mc beg!be;det, —- 

tæt ved Flehen, E-; Mit fra CountysSædeL 
Hosiiggende M) Arres- fan toch for 510 

pr. Acke. H. B. T a ylo r. 

Box 99, Bleir, Nebr. 

Pianoet og Orglct. 
Osmi- 

miudre musikalste Instrumente-r sorgt tii lav 

Pris, lem Vilkaan 
Halle- Music co- 

s. E.1(EUP.Mk-. » 

Svin og Korn er Pcnge. 
100 N. of Moor-'s stock Food vil foryindre 
Sygdom hos Svinene og spare 75 is u. Maja 

vjsitke,tofter der intet. Sælges vaa 30 
aged Pr-ve. Bissen er s7.50 pk 1.«U Po- 

Iorhindrer Um hos Hsnsene, og de læggek 
ete Æg, ellerd ingen Bett-Uns 

AOOKES sTOclc FOOD co» 
Meiner Miste-. council Muts-. Is. 

That-les Dicken: 

Oliver Twist. 
Eu Samfundsrvmaw 

Gebt ins-banden .. .. i1.25. 

MM III. M 
mpwo 

Denntzet cnstcmmig valgt. 
Kpbenhavm Febr. 18. — Fsrstemi- 

nisteren af Danmatt, J. H. Denner 
som var Kandidat for afdøde Isolie- 
tingsmand Høgsbros Valgkreds til 

Rigsdagen, er blevsen oalgt uden Op- 
position. 

Forsøg paa Drab. Kräut- 
nalretten hat afsagt Dom i Sagen 
imod Artesianten Nielsson, som den 
18. August f. A. søgte at dræbe en ung 
Pige ved Navn Jenny U., som han var 

forelsket i. Niselsfon tilføjede den unge 
Pige 8 Saat, idet han skød paa hiendc 
med en Revolver, derefter kettede han 
Vaabnet mod sig selv og affyrede 2 
Stud. Begge de saarede fortes til 

Hospitalet, hvotfra de fenete udstteves 
som helbredede. 

Nielsson hat under Sagen ertlætet, 
at han ilke erindrer det ringeste om det 

af ham for-wehe Mordattentat. Han 
hat væket indlagt til ObTervation paa 

IKommunehospitalet, og i Lageertlce- 
ringen udtaltes det, at han næppe hat 

»dem i Stand til at behekste sig selv 
i Gerningsøjeblittet. 

Und-er disse Omstcendighedec hat 
Retten dømt ham til Forbedringshus- 
akbejde i 2 Aar, samt til at betale 

Jenny U. en Erstatning as 200 Kr- 

Ministeriet. Et Telegtam 
meddeler, at Trasitminister Hørup et 

dpd, og et Forlydende vilde vide, at 
Kultusministek J. C. Christensen ag- 
ter at nedlægge sit Mandat som For- 
mand for Venstreteformpartiet. Som 

Grund vil officielt blisve angivet Oder- 
anstrengelse og daarligt Helbred. 

Overfalv. Ncestved, Febr. 4. 

—-—J Lordags Nat hat en i Kalkerup 
boende Bryggerlatl Rs· Haner efter 

et Bali Fensinark Forsamlingshus 
bibtagt Glasstiber Vilhelm Mielche 
fra Holmegaards Glasværk et Slag 
i Hovedet med en Flaslr. Mielche hat 
siden henligget beoidsilps paa Næstved 
Sygehus, og man mente i EftekmidZ 
dag, at hans Liv ikle staat til at kedde. 
RE. Haufen besinder sig endnu paa fri 
Fod. Bande han og Mielche var be- 
rusede, da Overfaldet fandt Sied. 

: ForsvundenungPige. En 
lhos en Ksbmand i Frederiksfund tie- 
nende ung Pige hat siden den 24. Ja- 
nuar været forfvunden fra sin Plads, 
uden at det et lylledes at sinde andet 
Spor end hendes Hat, som laa ved 

Fiorden. Dei jormodes, at den unge 
Pige et forulyklet ved Drukning. 

Professor Hoffding i 
Svertig. Upsala, Febr. 4. —- 

Profesfok Harald Høssding fra KI- 
benhavns Universitet holdt i Aftes paa 
det hervætende Universitet den forste 
af sine bebudede Forelcesninger over 

Emnei »Problemek og Retninger i 
Nutidens Filososi«. Forelæsningen 
ovetværedes af en meget talrig For- 
famling, baade Studenier og akademi- 
sie Leerere, og hilstes med stærkt Bi- 
fald. —- Eftet Jndbydelsen of Nordist 
Forening i Stockholm agtet Professor 
Hossding der at holde Foredrag om 

Holberg og Spren Kierkegaard. 

Georg Brandes sm- 

aarige Fødselsdag. Stock- 
holm, Febr. 4. —- J Anledning of Ge- 

org Brandes 60-aarige Fødselsdag 
er der herfra bleden tilstillet ham en 

Lykønfkninggadregse, fotfynet med en 

talrig Mcengde Underskrifter. 

Den danskeKinamissiow 
Pastot C. Bolwig, hvis Huftru alt i 
nogen Tid hat opholdt sig i Danmath 
sagter at tiltræde sin Hjemrejse fra Ki-J 
na i første Hakle of Mart-J Maaned.- 

Det var nærved Pera en 
Gaatd i Gunderup i Vendfysfel kunde 
der fotleden Dag let være flet en al- 

vorlig Ulykte. Man var i Fætd med 
at benytte Heftegsangen, og Hufets 
Dotter kørte den ene Heft. Ved Oder- 
gangen sit Aksen fat i hendes Kjole, 
der hurtig vikledes om. 

Heldigvis Var det en kraftig Pige. 
Hun stred imod, saa Linningek og 
Hægter sprang og Skørtetne revnede. 
Men hun blev dog truktet ned mod den 

fnurrende Aksel, og det begyndte at sei 
noget truende ud. J 

Sau standfede Mastineriet. Man 
ilede den unge Pige til Hjælp. Klet- 
derne var flængede insd til det- blotte’ 
Legeme. ! 

Hun vaklede ind, sog da hun var; 
kommen indenfvr, besvimede hun 
straks. Heldigvis hat hun dog tun 
faaet Benet strammet, saa hun er adm- 
for at Ian. 

Guldbryllup stjredes den S. 
Februar as hiein Ratmui Nielsen 
vg Mistw- MMUP k GjOIM Ssgus 

«-, »l- 

Guldbrudgommen er 82 Aar, Brut-en« 
78. Begge er, itods Alderen, raste ogi 
rørige. Monden hat socn Jæger della-( 
get i den fstfte flesvigste Kkig. 

—- Guidbryllup fejtedes i Flg.? 
,,Øband. Dagbl.« af Stippet Nielss 
Haufen og Hastru i Strandgadr. 

( 

Forfvunden Gaar’c)eje1.-.l 
Ratten til den 25. Januar er Gaatd-i 
ejer L. A. J. Fougaard af Taulov. 
mscllem Fredericia og Kolding, der var-lv 
paa Vejen til sit Hjen1, fotsvunden, 
uden at hang paar-reimt sidsen hat setl 
noget til hom. Den forsvundne vari 
godi tlædt og havde et Pengsebløb paa« 
benode 400 Kr. hvs sig. Fokinden han « 

gik hjemad, havde han været inde i en’ 
Kro, faa den Muligkyed er jo iike ude-« 
lukiet, at han ian være bleven overfal: »" 
den og udplyndret, men han kan mu- 

liqvis ogsaa værc gaaet vild og have 
tilsat Livet I den tolde Vintetnat Po- 
litiautoritcterne er blevne underuitede 
om hans Fotfvinden. l 

J se n s O f r e. Gæstgivet i Stige 
Lyne Nielsens to Born, en Dkeng vg- 
en Pige, faldt forleden gennem Ism- 
paa Odense KanaL Drengen abide-i 
des, mican Pigem det var feks Aarj 
gammel, druknede. 

—- Den 15aarige Hjalmar Winklet, 
Spn af Malermester Winilkr i Farurms 
et for-leben Eftetmibdag falbet igen- 
nem ern paa Farum So og druknet. 

En haard Straf. En Rings- 
ret i Odense hat i disse Dage affagt 
en megei haard Dom over to menige 
Soldater, fom ved Slydepvelferne 
havde iilegnet sig hvet en siarp Patron 
for at have den med hjem som et Min- 
de fra Tjenesten. Den lydet paa 25 

Dages strengi Fængsel paa Band og 
Brod. Dei et felvfslgelig en For- 
feelse, de har begaaei, men at dei flal 
viere not iil en saa ukimelig Straf, 
hat i hveti Fald de to Soldatet nceppe 
anei. Jniidletiid er de nødie til at 

finde sig i Strassen, da Dommen ilke 
lan appelleres til nogen lmjete Jn- 
fians. 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvsvv 

En Opfindelfe i Zeugs- 
lei. For omtteni 5 Aar siben blev i 

München en Notar dømt til syv Aars 

Fængsel for en Mcengde Jordan-elfen 
Denne Straf afsonet han enbnu i 

Cellefcengslet i Nürnberg. J denne 

lange Fængselstid hat Fangen fyssel- 
fai fig med elelitoteknisie Studien 
Resultaiet af hans Arbejde hat i Folge 
iyste Blade nu vætet Opsindelsen of en 

elektrift Brevbesprget, hvis Melanisme 
besiaar i smaa Auwe, sokn i Stueeia- 
gen er anbragie paa en elektrisl Lelx 
ning og forbundne med de forskellige 
Etagers Date. De af Pofibudene i 
Kurvene indlagie Postsager beforges 
ved Hjcklp af ei Tryk paa ten elektrifke 
Knap i Vejrei, saa at Beboerne deroppe 
lan modiage der-es Posisendingey uden 
ai Postbudet behøver ai lsbe op ad alle 
de mange Trappek. Der er allerede 

taget Paient paa Opsindelsen i Øfirig, 
Frankrig og Amerika. 

Lincolng Sandhebgtær- 
lighed. En Sagføret, fom stude- 
redse prafjifk Jura i Abraham Lincolns 
Koniot, foriceller folgende Mjegnen«m 
Træt om Lincolns Samvittigk)eds- 
fuldhed som Prokurator: En Mund 
sagte bang Hjcelp og udvitlede meget 
nøje fm Sag for Lincoln. Tenne, 
som hele Tiden havde sibdet oq stirret 
op mod Loftet, drejede fig pludfelig 
om imod Monden og sagde: 

»Den-H Sag er god, set fra e! tei- 
nist Standpunkt, men temmelig tvivl- 
svm set fkaMetfærdighedens og Mora- 
Zeus Stand-»Ah De mag hellen aa 

en anden til at forfvake Deres Sag. 
Jeg kan ikke. Hele Tiden. mens jeg 
spgte at overbevise Juryem vilde jeg 
tænke: «Lincoln, du er en Løgner«, 
og jeg trot, at jeg ikke iunde dy mig 
for at sigse det højt.« 

f Reformatoten Melanchton sagde, 
Hat man af Haanden kunde læfe et 
Menneskes Skæbnir. En Gang be- 
spgte han en Borger i Wittenberg, fom 
havde site Bern. Han betragtede det 
yngste Varus Haand og sagt-U »Den- 
ne Dreng vil sitt-at en Gang blive en 

meget lcerd Mand.« 
»Ak, ærvcerdige Herre,« lsd Sou- 

ret, »det er deöveetre en Pige!« 

» hellstes-ti- Ior Medium 
; Prall-W Wie- behsver like mere at sen-lade die-I 

eta aus for atbllve helprededr. Naturen hce 

umb: Weste- Aste-Ziseru, dder bis gibt-ge Mel-Im 
vs u · sinnt-. av or set 

W risuuavet ehelbtedeaye Kraft t Inst-the Fäll- Mdet Cis-den steh säw udaf 100 hell-sedeb- 
e Ui set s lind « 

un Ist-licht dätteiierski ers-:- ,L4d:w"mf:åesä M m ais-reden muss Itqu M sauste-setz ouiac »das-law 
I. A. Nin s 

847 Possen Block, Koch-stei- U. Y. 

- Virker mildt; 
Virker behageligt; 

Virker velgjörende; 
Virker som et ssmdt AfförjngsmiddeL 

szsrup of Fig-S tiltaler den D-1nnedc,den Vet- 
underrettede og den sunde, fordi dens Bestand- 
dele er simple o sunde, ogden Virlcer uden at for- 

styrre de natur ige Funktionen da den er aldeles 
El for enhver EgenskabellerBestanddeL som der 

kan synesnogct imod. Ved Till)ered- 
F! ningen bruges Figem da dissc smuger 

bebageligt; wen de medieinske Ikgetp 
skaber afsyrup ofFigs hidmrer km en 

fortrinlig sammensætnin - as 1’l:1nter. 
k«endte for at were medietnsk gibt-en- 

e og for at wirke mest velgjorcnde. 
For at opnna dens velgjorende VII-k- 

ninger—kjol) den iegte —tj1bcredt af 

Allfökrftthstps 
san-Frhncisco. c I. Louosvtllo. Ky. . dNew Yorks«.Y. 

EIN-Ich ils alle Apotheke-Is- lsrls 50 conti- I)r. Planke- 

S HI-; Ecnd ntnkn Pctmc 
skstisi k H« M Nun-un isilmil 

--—- as Wut Il:«l«::1!1 id 
kxslkt uqtllls 
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«1’l«.’! 
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12(,·-In-ul Itimk listig- CIIIirngik 

cinvsinlkninden 
En virselig fund Kvinde følek liden 

Smerte under den maanedlige Neus- 

ning. Jngen Kvinde behsver at sple 
nogen Smerte paa den Tib. «Wine 
of Cardui« cindker hurtigt saadan 
mannedlig Smette i Her-Weh Rygs 
gen og Sidcn sont Folge af Livknodes 
send chfalden og uregelmæssigt 
maanebligt Aflsb· 

Ilscoschsplll 
hat stasset en Million Kvindet varig 
Lindking, som fsc havde lidt hver 
Maoned. Tcn gjst vedtommende 
crganer stærte og sunde. Ten er 

Natur-eng eget Middel til at stasse 
Kvinden Lindring mod den frygteltge 
Smerte, fom gjsr saa mangt et Ojem 
ulytteligt. 

Seeenwood La u. ckt jew- 
ebct betet meast i Hang Tip. Teq in nfald aI Su« me «- «.. den og kundeMe 

ade no en L1:·cmg, Ist ) vksvcte en 

WI- « ins of staqu Fug en how-e 
tu t pp i« en, var Im M eq Iniet 

des or m n Itzt at bcvi »ne, at gebar en 

UUU LU- Medmn « 
Mr I.M. A. Von-t- 

Insaaende Rand og Skripek Inn-, mel- 
O wende as Summe-net tl »Ist-desw- 
vio oky Department«Chattanooga Mediclae 
CI» Thomaoogs,2enn. 

X- 

RIPANS 
In k! nxssiuc ::::) sk-. E;·.,1 cn,1b1111,imnikhUnun- 

binlun vrh Arn «1·av lx 1 l««A N s Tal-W r 
Zcklqr us Ums-m sx Lfn csk kam r- not for it 
alnurbmsu Tilscklus O« »m» It« Js« 111 sit-Ue ck4 
not til 11 ln«l! Wen. 

Enhver Landmand burde tøbe Bogen 

Hsnfeopdmt og Hønfchold 
—ti1-- 

Fordel og Forstjs tsc. 
As 

Mads Laffen, Weit Brauch, Ja. 
Dei eten pquttst tille Vog, som alle, ver 

inmesieter stg for, bvotleves man kan fac- 
Isest Udbym as stne hing, vtl have Garn 
as at lase, Bett Es Cis· 

VAMSII MU. Alst- IOUSE, steil-. seht- 

Den danskc Udgavc 
af Bogen om 

WmMcKinleyS 
Liv Og Virksomhcd 

Givcndc en fuldstændig Veskrivclje af band ærefulde Liv, mcD nd- 

forlige Lplstninqer om bansz Arbcjdc for sit Land oq 
den hole Mcnncfkcl)cd. 

As 

YUurat glalstead. 
Tcu hemmte Fonattcr zkoxmmnst 

Med indledcnda Vemrcrkninqcr as Entntor Ehanncey M. Dem-un 
og Bidraq af General C. XI. »Im-wovon Lhcrft Albcrt 

Halstcad oq ask-ode- Etatministcr Juhu IMMme 
,Mcd Tillæzz nmcljowcnzsc cu Von-innig um 

Pr sidcntcnS Död og Begravclsc 
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Af alle Landets 
Prcesidenter har 
ingen vceret re- 

neke i sit Liv og 
Wandel end Wil- 
liam McRinley, 
ingen mer agtet 
og elsket af sine 
Medborgcre. 
Jngcn har været 
mcre fri for den 
UviljemodMod- 
standerc, som 
gernefølger med 
Partistyre. Hatt 
var altid staun- 

stjerne i hans 
offentlige og pri- 
vate Liv, og han 
gik altid Pug- 
tens Vei. Og 
Folket lønnede 
ham i riqt Maul 
med sin Tillid,· 
sin Agtelse og 
sin Hengivcn—« 
hed. Tet var et 

ftortTab, Lan- 
det led ved hans 
Bortgang. Men 
Folkets Hierte 
vil trofast gem- 
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som, overbærende o gvclvillig me hans Billede, og i Landcts 
jin Dom mod alle. Hans Tro Historie vil Martyrpræsident W. 
paa den levendc Gud var urokke- Mcztinlcy leve j de sildjgstc 
lig og en aldrig svigtende Lede- Slægtcr. 

IS- Enhver patriotisi Bot-get burde eje ct Etsemplar af dcttc 
uvmcttede Vert. 

Jndbunden i Shirttngsbind, Pris» -- — « « -- 81.5() 
Jndbunden i halv Marokko, Pris ............ 2.00 

Bogen iendeö poktoftit til enhver Moos t U. S. eller til Danntart. 
Bogen faas ogtaa paa Engelst til iqmme Pris. 

Tit Fraklip!.jng. 
vom-h kam. publ. honte. 

blas-, tschi-. 

Herved bestilles ...................... EkspL af Bogen Um »Mcslinleys 
Liv og Virksomhcd« sendt pr. omgaaende Post eller Expres til 
folgende Adresse: 
Navn 

Post Office 

County ...« 

Box.... »State 

i .......................... medfølger hermed. 


