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--D«Mskeke"« Udspkchjek hvek TideAS Og erdag Tirsdag8-mdgaveo ,,Danfkeien« kostet kun U.50 per Uargang 

NrsL Plain Nebr» Tirsdag d. Is. Iliovcmbcr IIM 121e Aar-g. 
Frygtelig Dynamits 

Eksplosiom 
500 »Ein-s« lpmnqie l Lasten 

ellek beruhte. 

Jntet Mennefkeliv vides 
at v ce r e ta b t. 

Creftline, O» 1. Nov· —- To gur- 

Læs af Dynamit elsplodereve i Akten 
i Vesiennen af Pennsylvania Jeru- 
bnne »Wir-« socn Folge as Sieb imod 
andre Vegne. Elsplosionen blcesie it 
40 Fod dybi Hul i Jorden, vted 
Stinnerne omlting for en længere 
Strælning, smadrede Binduesglas i 
en Mils Affront-, ryftede Mut-e, leiste 
Tage Hexenbe, vuggede FOU, saa de 
blev saftige, og satte Jld paa 500 
dels laute, Dels komme Tats. Varu- 
dende Stnmper og splintrede Sveller 
kalte-des z Mil bott. Svellerne send- 
tes gennem Tage, cg Brandene tandie 

Jld i en hel Rcelle of Ents. 
Elsplosionen flcte omtking to Mil 

udenfct Ctestl"ine, og foriiren Sieb 
og vatelker menes det itte, at nogen 
lom til State, slønt Poliiiei seger 
est-er inuligi iilsfadekosiine. Dei vil 

lage niange Timer, for Sport-i last 
lslice rvbveL 

Eiendoknåtabei vil beløbe sig til 

mange Tusinder. Stiere-i føltes i 
flere Miles Afftand, og Lnken af 
lsisplrsicnen miser-e Folk 50 Mil fis 
lftetkiline Forsamlinsger i Ritter for 
csp i Forfcsrdelfe on thvirring. Ftere 
ngniikser tninkrerseT Der er Men« 
nester, scxn sinkt, at en Einen »in 
Elsplcfiknen bevirlcth at de foiie 
Kvalmr. 

« 

Fels icrsnimede ud af Ritter csq 
Linse im at erfan, brav »der Var Asc- 

sceg iil Nyftelfen. »Vatdn!afls:r« 
Conriiek on »Clerl« Geisinger, spin- 
arlsiejdepe i Kontoret en halv Mit 
botie, lcm lemmelig slemi iil Stadt 
ved falls-eure Bragstumper i den Pyg- 

,ning, hvoti de atbefdede. 
Hund-redet af Pennsylvania Ba- 

nets Mænd atbejdede hele Ratten for 
at spge muligi dsde ellet lilsladelow 
ne. Banegaakdens veftlige Ende er 

et Vtag. Mange Vogne lpliniredses, 
og Lolomoiivee i en Mils Afstand 
leistet-es af Stinnernr. Nede i» Byen 
Ceestline er »der ille en Bygning, der 
er sluppen fki for Stabe 

Menge Menniesier, sont var pas 
Gebetne, blev stimme eller paa an- 

den Maade saurede af flyvende Glas- 
ftumper, og Hunvredet af Kvinder 
blev hnsterifle af Sltæh 

Byens Lasger var fysfelfatte om 

Nniien med at administrere »sein- 
iives«. 

Gut-eine fuldies for flere Timer af 
Foll, fom var bange for at gaa hieni. 
Fort-use on Løredeje var oversirøede 
af lnust Gleis. 

Mayoken hat antnget elsira Poliri 
for at beoogte udfat Ejendcin. Tet 
var Tjenesie i alle Byens Kiefer, da 

Elsplosionen stete. Dimne blcefie af, 
og Vinduerne knustes i mange af Pyg- 
ningekne. Luerne fta de btændende 
Cats tilvcog sig manges Optimu- 
fomhed for leengere Tit-. 

Den imlige qusisetsevdag. 

Totsdagen den26.Novem- 
bek er Dagen. 

Washington, D. C» 1. Nov. —- 

Prcrfidenten hat udstedt den aatlige 
Talfigeliespkotlamation saalydende: 

»Den Tid er forbaandsem da bat 

efter Landets Skik paabviler Passi- 
denten at udnckvne en Dag til fcerlig 
at vrise og tatte Gub. 

J det svundne Aar hat Herren gi- 
vet os Fted hjemme og ude, givct 
vore Borgere rigelig Abgang til at 

arbejre for detes Velfcrrd, uhindtet of 
Kris, Hungersnød og FatsoL Dei 

bsr os· itie alene at glæoe os osverchvad 

det ec givet os, men vi bør mobtage 
tet med ophøjet Ansvarsfølelse, saa 
vi indfer, at det paahviler os over for 
Gut- at vise, at vi er værdige til reite- 
lig at beuge det, som er os betroet. 

Jntet atmet Sieb og til ingen an- 

den Tid er Follets Regering ved Fol- 
let og for Follet blevet prøvet i saa 
stott Maul fom i vort egei Land og 
i de første Aar af det ttyvende Nathan- 
dredr. Neberlag vilve blive en stim- 
Lelig Ting, ilke alene for os, men for 
hele Mennesleheden, fotdi det vilve 
blive et Tab af Haab for alle, som 
ttor paa Frishedens Magi og Rigtig- 
heb. Naat vi verfor taller Gud for 
de Gover, han hat givet os idcn 

fvunsdne Tit-, faa beder vi ham tillige, 
at han vil senve os lignende Goder i 

Fremiiden, og at han vil vcelke vore 

Hier-let til irofast Kamp for alt godt 
og mod alle on·de Magtet baade i det 

offentlige og dei private Liv. Vi be- 
der om Styrle og Oplysning, saa vi 
maa blive i Stand til i de kommende 
Aar med Renhed, Mod og Klogslab 
at udføre del os tiltielte Arbejve pa1 
en faadan Monde, at det lan fes, at 
Vi ikle er aldelcs uvætdige til de Bel- 
signelser, vi hat modiaget. 

Jeg Theodore Rooseveli, De for- 
enede Staierg Prossioent, bestemmer 
Terfor herveo som en Tag for al- 

mindelig Talsiqelse Tvrgdagcn ten 
26. November førftlommen'de og on- 

befaler, at Follet ud over hele Lan- 

zdet cflyolrer ftg fra deres vanliqe 
kEi)s«-er, og at de i Hjemmene og i de 
til Gu«dL·-dyrlelse befiemte Stecke of- 
rer Den almcegtisge Gud Tal for hanås 
mangfoldige Naakr. 

Til BLcheftelie hat jeg bei-til føjet 
mii Naan llnderskrift cg de forenede 
Staiers Begl. 

Theovore Roofevelt. 
John Hay, Statsminister.« 
W 

Komnmndöt Bauch-Turm talcr 
ved sin Kones Bann-. 

Chicago, 30. Okt. —- Omgiven af 
en Sprgestare af ,,3«alvation:Arme«» 
Zoll paa 3000, som havde samlet 
sig i ,,Ptineess tint« i Akten for at! 
yde deres Tribut til Mrs. Emmaj 
Bocth Tucleks Minde, fortalte Rom-s 
mandøt Booth:111cter om de mangeI 
godc Geminger, bang Kone havde itzt-s 
fort i sin Leveti«o. l 

Mange af Frelfeshærens Lfficerer! 
deltog i Zorgetjenestm l 

Ved Geremonieng Stutning fortesj 
Liget til Pennfnloania Stall-m l)oo:: 
fm det vil blice fort til Nein THE-m i 

Morgen. Fiommandør Bootlj Tuclct 
Eil reife meo sannne Tra, og man-Je 
If THEZsekikkwrensJ Lisiccrer Uil fslzrzk 
med lsmik 

lFfter Zøzksmgsstgs Blinme til NO 

Port Oil Der lslive lwldt Irr-»gut«- 
.tienesie ogiga Der, oig jenere vil Liwrt 
jblive sencst til London for at bequ- 
mes Der. 

Krcdsmädr. 
North Dakota Krebs holder sit Eiter- 

aarsmade i Vethlehems Menighed ved 
Bombells, Ward 60., N. Das-, ira 6·. til s. 
Chva Madctaabnes med Guddttetieite 
Freba FormKL los- 

Ptætcmade Torsdag Efterm., 5 Nov., 
Kl. 2. 

Føäfende Emncsr ville blive drsfttde: 
l. ·biolutionen. 2. Den nye og leben- 

de Vet« Gehn lo, 19—22). 
» 

Ssnvag Eitermibbng dedmngemisfiond mode. M. etek en, 
sinds onna-Id- 

- si- i- 

Rethlehems Menighed indbnder herved 
Lamm-e omkring i Qredl n til at tomme 
vg være med osi nævnte todt-dass Zions 
med Von til Herren, der bar fastJ sit 
Ord: »Bei-en og J lkulle ina«. Alb da 
dette crb maatte opfyldes under vort 
skedsmsdr. 

Alle tilrejlende brch meldc den-s twms 
me tndcn 1.Nov. til Martinus N i e l- 
len. Bombells. 

« « 

Mode-tue holdes i en engclit Kittel 
Bombells By. 

Pan Menighebens Beque: 
Mart nrp Nitllety p. M. Petetlem 

Mghi Fort-mus. Maho. Prall- 

»Dansleren« udgaak to Gange om 

Ugen. s1.50 aatlig. Probe-M. frit. 

Nok en Ulykke paa 
Santa Fe Bauen. 

Tag-i gaar i ei Flodlejr. 

Misiante am, at verforeligger en 
Forhrydelir. 

spukle Colo» SO. Okt. —- Et pfi- 
liggaence Santa Fe Passagettog løb 
af Sporet i Dag iidlig ved Apifhapa 
Creel, brøo Brer ned, og site Vogne 
tilligemed Lolomotivet tumlede oven 

paa hveranvre i Flor-leitet Over .::() 
Mennesier ramteg af Ulykten og blev 
flemi men oog ilte alvorligt saatede. 

En Pullman Car, hvori der var et 

Selflab af 18 Bank-net paa Vejen 
hiem fra Bank-rundes Konvention, 
var ·loblet bag paa Toget, og den 
blev paa Stinnerne. 

Der er ytrei Mistanle om, at Ro- 
vere hat fjærnet en »fishplate« for ai« 
rende Toget af Siinnerne, men derI 
er intet Bevis verfor T 

Toget lob 50 Mil i Timen, da dei« 
nckrmeve sig Apifhapa Creet mellem 

Manganola og Fowler. Vev Besten 
den af Broen spredtes Stinnerne, la 

Lolomeiixei leb af Da bei lieb inne 
zBrJexI fald t et Spand Pia 1ss0,y««.. 
ILnkomotix ei, w Baqgagevogne og «) 

Padfagervogne rnlleke nen i Firdiej«t, 
en Vifftand Paa 15 Foxn Der var tun 
lioi Band i Vasiim Lin P:Illw.1.1 
Gar stoo nted Forenren nd kccr 

Brinlm 
Da Lokcmciirsei tuktrleke over, bleo 

Jnrlcniser Willst indekle«nt, m lktn 
lslev sit-a ksz inrkkjillIt i en txt Tansp 
fin. Dei rarcre noqu Tib, set lich 
klev l,julpel nd af Ti«1-resokxalel »F 
Umfass-reine rsg da Var ljsn sient 
stell-et- 

Vogncne lkUiteI fifty iaa Bei-sc- 
«.ererne flap fra Dei nted Eier-, For- 
oridelser cg Saat Eftek at derei- 
Saat var fotbundne, fortes de til La 
Junia paa et specieli Tog. 

Siaden anslaas til s18,000. 
En foreløbig Ilndersøgelse vifte in- 

delig, at Spigerne var irullet fra tre 
Siinner. Om de var trulkei uo af 
Fotbrydere eller af Lotomotivet, iket 
det væltede, vides ilke. 

Den Aniagelse vinder for sig, at 

nogle Person« of Utendte Grunde 

drog Spigerne op, og Santa Fe Ba- 
nenz Embedsmcend hat beordret, at 
alle misicenlelige Personek skal atra-—- 

ftetes. Deieltiv Rheil cg andre San- 
te Fe hemmelige Politimcmd er paa 
lllyltezstedel for at underspge, thr- 
ledeH Spigerne er trulne op. 

En Mund ked Rats-n John Dusssx 
er bkeven arrefteret. 

Jldlös i Vatikanct. 

Ztor Lphidfelse i Rom. 

J Zøncaas udbrod der Jld i VI- 
tikanetiz JnftrimionghnL hope Pack-n 
modtaaer Audien5, vg fom ligger Do 

I ti1 Viaedgaaekiet. 
; Jkden kommst-gehe ftor Inmittqu 
Fog Ophidselse i Vatikanet· Paven 
Horn i egen Person til Scenen og bleo 

ver, indtil der var czjokt fulbkomment 
Arrangement til Jldens Betæmpelse. 

Jngen andenBegivenhed sWen Pave 
Leos Dsd hat vakt faadan Opsigt i 
Rom som dennse Jldebranid. Jld i en 

Bygning, som gemmek saa mange 
Statte, kaldte, trods den starke Regu, 
mange Mennesier ud. Gendarmerne 
brso ind i Fader Ehrles, en Mann ( 
slript Bevateks Vase-elfe: cg han 
bam i dyb Sonn. Tet antagesz sxts 
ban er ggaet til Sengs rg bar glemt 
at jage de notwendige Forbolvsrcg- 
let mod Jlden i sit missen-« san 
det et blas-set op og hat tasndt i et 
eller anbet, som hcengte ned fra Loftet. 

HeZe Paladfet blev øjeblitkeligt le- 
rende. Den schweitfifke Garbe, bot 

p svelige Brandmandskab, Gent-armer- 
ne, Prcester og Tjenere foet hi«d og did 

i Forvirring og spukgte om, hvad der 
var lxn IFer 

Eftierretningen om Jldebranden 
bragtseg straks til Paven, som fandtes 
tin-elende i sin Aftenbøw Han infi- 
sterede paa strals at gaa til Scenen, 
flønt bcm blev bedt om føtst at sørge 
for fm egen Sikl-erhed. 

Sna snart han ankom, fattede han 
straks Situation-Ins Alvor og otdrede, 
at Roms Brandmandstab skulte til- 
laltseis. Saa start han saa, at de 

havde Magl over Jldem fjærnede han 
sig« 

Der senbtes Melding tkl de itali- 
lenske Autoriteter, som ftraks skyndte 
sig til Stedei. De anmodsedses hof- 
ligt km at trcede inrenfor i Vatika- 
net, m det qjorte ke. Det rat forste 
Gang, siDen chtikanet tabte fm verdsi 
lixse Megt, at Roms Borgmester, Pre- 
feltsen m Politi«en1l3s:sds"«nændene, end- 
og ten nvlig ancevnte Justitsmini-J 
ster, Signor Ronchelli. traadte when-I 
for Vatikaneks Mute som Embedssl 
intend. Te gav ftraks Otdrp san- 

gaaende Jldens Slukning og deltog 
felso i Lampen imod Luerne. 

Jnftriptionsmusæet, Fader Ehrles 
Værekser, en Del af Biblioteket cg 
Ttnkkeräet blev ovemndt med Band. 
Man-et Nenffrtre weder-II keriblnnkst 
garnte VI«.ben som nyliq Var flntket 
til Bibliotelet. Menge af de 

« 

m. 
som u!1:—,1jk Bran:en, starker cis 
Vance:, fxerlig PJV Leos te are 

vrivnte Bibliefet 
Tal-It lan illk exkatx Denk-Ores. 

a: 

fåb 

—C.(--—--—.- 

En ung Mund maa betalc dyrt 
for brudt VII-to 

Gram Ihr-Lok, Mich» :"—:«. Okt. —- 

l8«1e11«x,1ett..1 Arm mäs, Cafeoille, tillenik 
!.-:"s i Tag 8:;(f),«n(,s i Zagen moo Nxs 
dert Etwrt Vater, sen vellenct Img 
Eelstabsmand her i Byen, for brwx 
Ægteskabsløftr. Fokhøret var meget 
sei.sa:ione!t. Juryen Vømte, at Baker 
m gaaet ino paa en falft Ægtestab5- 
tonttaft i den Hensigt at forføte, og 
sit-In havre han ratificeret sit Løfte 
i samme HensigL 

Han fortjente Boden. 
————·0-———— 

Icidnapping and BackmaiL 

BriswL Tenn. Robert L. Brown, 
Fotmand for et fremragende Kultotw 
pagni i Wsise Co» Va» fortceller, at 
Mentz Familien i Freoags modth 
Efkrretning fra Edwatd L. Wentz, 
en ung Filtkelfia Millionær, som 
nylig er fotsvunden. Det sigek, at et 

ungt Mennesle Disie sig Deo Uentj VO- 
1531 1 Bis Ztrne Cap, VI» Fig fortaltc 
Tr. Jobe L.«:ntz, ten for-summte un- 

18 Klause For-er, cit l:s.:s.:- EIN Var i 
iiide o-; rast, oq at ljiim Nr iJktkinf-;.-:-« 
til at sige, at for 81(«1,tm« vilde ins-Te 
Lx'entz, fom for Tikcn Var i Haandiseru 
i wunderan Viergcnlz blive Nie- 
met Familien uftart 

Dr. Blian siqeLs Der, forlanqte of 
ten stiman at kmn føtst maattc 

ovetbringse ham et Brev fra Seinnen 
som Bevis for, at han var lebende, og 
at da oilde ljans Forslag blive taget 
under Ovetvejelse. 

Den fremmedsc git ind derpaa ng 
afkejste stkats efter Bier-gene. Hatt 
saas at staa af Togset ved Esfenville, 
hvot han forsvandt i Retning uf 
Eumbecland Biergene. Hart ventes 
at svillie være tilbage i Big Stone Cap 
i Morgen. 

Jmidlertid holder Detettiver starpx 
lldlig. 

«.-— 

Pakkeposttraktqt. 
Wash» D. C» 1. Nov. Ter -:r af- 

fluttet en Pattepofttmktat mellem Te 
fotenede Stater og Hong Rang, Rina, 
og den vil blive officielt stadfæftet fa: 

lsnatl sont muligt. Traktaten bei-Ziem- 
lmer en Maximumvcegt af 4 Pund fkr 
leler mcllem Byen Hong Kong no 

tolle Punkter inden for De for. States- 

Z 
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Danfk- Eintrittan . dwaWMMM 
Skrcrkkelig Tragedie. 

En af be sørgeligste Tildragelser, 
der nogen Sinde er afstedlommen 
blandt de Dunste i Califotnia, fandt 
Stets i Lordags Ved Paeific Grum- 
hvor Meg. Kathrine Joerson, Huftru 
til Mastinist Lcuis Jverfon i Sati- 
nns, drcebte tre af sine Børn og gjorde 
et Forspg moD det fjerdes Liv. 

Det yngfte Batn var kun sets Maa- 
neDek gammel, og lige siden dsets Fied- 
set har Moder-en lidt af Nervøsitet 
eg Metankoli. og det var ncerkneft af 
nenne Grund, at hendes Mund for 
en Manne-VI Tiv siden sendte hende 
eg Bernene til Pacafic Greve i Haav 
o:n, at det vilde have gavnlig Virkning 
vaa henees Sindztilftand. Tette sy- 
neg cgsaa at have vceret Tilfceldet, zsg 
ret Var Meningem at hun fkuize vom 

taget hjsem i Sondags. 
J Stetet fer Mederen og de an- 

Drse Bernkom imidl ertid tun ten celd 
ite 3.n, scher, nlene hjem om Ler- 
dugen csg fxrmlte Faderen, at ten 

ckszie Tittesz Louissz Ver ment sm, 
ca »n: ren te efnnerece til en Lcege i 
Bacific Ernte ca bo« o kenne se til; 
,xia1:iilien. Tet var feist næste Dan,; 
Trengen til?«.I-2, at hnn baut-e qrebet 
tmrn Dg nillet kvtrle limit; ket Var iznidi 
leriid li)tke:·e:- l;.1:n at flide skg les 

s« komme verk· 

Loegen havde sont nnchek befoin 
Hufen Inen blev i Toren Inott If 
Dir-L Feuers-Im der forsitrcde dani, at 
tei maatte leero pna en Migforfmni 
eise, Di rer itke var nenn inne i Hinei. ; 

Mr. Jver sen var imid Lertid biet-en« 
nrclig tsg tcg ncefte Momen over ttl I 

Bacifie Groce Ved Dzren mødte 
nun sin Hnstru og vilde hilfe Lende 
pack se doanlig Bis-; men hun flød ham 
fra sig og sngde: »Re« mig ilkeI 
Gan ind der og se paa dine B-ørn!« 

Det var et frygteligt Skue, der 
cnødte den stattels Faders Blit, Ia 

han traadte ind i det tilstødende VE- 
relfe. Pan forstellige Stedet i Vas- 
relset, hvis utyddelige Tilstand viste, 
at en Kanip hat-de fundet Sied, fandt 
ban de tre Berns afsjælede Legemer5 
Mærker paa Halsen paa hver af dein 
inbene tydeligt, at de var bleven knal- 
te. Den celdste var en Pige, Louife, 
paa 12 Aar; den næstældste, Harold, 
en Dreng paa 6 Aar, samt en 6 Mac- 
nerer gnrnmel Pige, Marie. 

Pan den fortviolede Fadens 
Sperngnraal srarscee Mcdeten kun, 
at Mike havde pnabudt henoe at gere, 
ltrad han bnvde aiort, og at hendee 
Bkinsr Sinle nu var i Paradcs Dei 
or nat-: nlmrt, at Den n liykket ine MO- 
er par sindsiorvirren oq at relijipss 
?.1::ati911:e indteg en fremragend e 

tilde-J blnndt re fiksc see-cer, der le- 
icd ben«-e Hun tilhørte ten dnnsfe1 
-.I2enial;ed i Salinas og var en ivrigi 
Titel-einer i FiirlenJ Tjeneste. Bed! 
Den fenere afholvte retsligie Unversta-l 
gelfe blev hnn da ogsaa erklceriet for 
sindsforvirret cg sendt iil Sindssyge- 
asylet i Agnseth 

Mes. Jverson er en Dotter af Mr. 
PetetJørgensen og er omtrent 32 Aar 
gammel. Da hendes Faden fokn nu 

er ncer de 70, hexte orn Datterens 
strækkelige Bedrift, faldt han i Af- 
mngt, og i nogen Tid var der endog 

.Fare for, at Slaget vilde vcere for 
jhaardt for den gamle Mand, der des- 

Iuten i længere Tid hat vasret spa- 
Jelig; han er hell-er ilke endnu helt 
uden for Fore. 

Mr· Louis Joerson tilhører den i 
Monteten County saa vel kendte og 
mlrige Jperfon - Familie oq er viel 
anstrebet blansdt Dunste i Sialinas og 
Qui-enn, og i hans store Sorg« vil 
alle fkænle den ulykkelige Mond udelt 

Medsplelsr. 
Ligene af de trse Born blev i Tit-Z- 

F 

dags jordede fra den danske Kitkr. 
Pastor Pedersen forrettete· El meget 
taltigt Folge fulgte de Smaa til de- 
res sidsbe Hvilested paa Oosd Fellowö 
Gravlund. 

(Efter ,,Bien«.) 
g- 

Chicago, Jll. 

P. Millelsem 8710 »State Str» 
Chicago, Jll., er nu bleven autorisetet 
Agent for Danifh Lutheran Publi- 
shing Hause i Sydparten af Chicago, 
og vi ønsier herved at heulede Land-Z- 
mcends Opmcerksomhed paa, at der 
hos P. Mikkelsen findes et godt Ig 
stort Udvalg af danske Bøger af man- 

lge forslsellige Slags. 
I Dei skal glæde os, om Vore danfke 
lLanosmænd i Chicago vil gæste P. 
«Mikkelsen og bese det Oplag af BI- 

;7,er, som halt bar modtaget fra Danish 
Luth. Publ. House. 

P. Mitteler e: ogfsaa autoriserek 
til at mcdtage og kvittere for Beta- 
ling af Vladene »Danskeren«, »D. l. 
.Kirkeblc1d«, ,,D-e unges Blad«, »Vorw- 
blabet« kg andre Blade udfendte fra 
Danish Luth. Publ. Houfe i Blai!, 
Nebr» rg lzcg ham kan man tegne sig 
smn Ellbonnent Paa pvsenncevnte Bla- 
de cg betale al Gale til Tanish Luth. 
Publ. Demse- 

Hufk, at det er hos P. Mikkelsen, 
3710 Stute Str» Chicago, Jll» man 

bør henvende sig for at faa danske Bo- 
ger og Blade. 

Blair,Nebr. 
Danile Luth. Publ. Heusc- 

Waul Peti:rsen, 
Bestyrer. 

MI- S ecial Redacetl MEP- P 
chicursion Rates 

Axt-III 
C t) i c n g o: Lioe stock Exposp 

tim, chbn 28-——.·3). 

Landsøgeres Billetprifer til mange 

Egne forste og tredie Tirgtag i Ok- 
WVU og November-. 

J. A. Kahn, Agent. 

Novgrkøk 
To prregtige Landftyktcr ftr 

dem, fom ck færdigc til 
at komme straks. 

160 Actes midtvcis mcllim 
to Jsmtmncstationey ca. l 
Mit fra over-, og tun en tm v 
Mit fr cn lille vakkcr Judith 
vktsaa 60 Mit fra Tviltin»- 
tmcrmn 

240 Leere-s iud imcltkm o 
vakrc Jndsocr og tun cn wart 
Mit fra Jeruvaukstatiom 

Diese er vtandt de forste 
Lnndflykkcr, vi folgte i Wis- 
consin og blandt det« hsdfte 
Laut-, mkn Kober-ne Itat rclie 
tst del gamtc Laut-Jan vc hat 
ovetdraget os at sælgc Land-l 
men, omvet san ske stkaxn 
Derlor er Ptilkn lau billig at 
vt tot tttknæoncdcn i Aussen- 
mcu futo Bcstcv san-s paa 

IKontorcL 
Kam verlor strats Da ltuloe 

dløfo Slykm vtrrc folgt lll du 
tommcr besud- laa hat vl io 
en het Dcl prælelgl Stovtanv 
lgcul Poll« (5o.. com du san 
le pcm mcd del samme —- att- 

lammisu aodt Land til Viller- 
vcts vil sordobte siq paa et Par 
Aaer Tio 

A. E. JOHSON co- 
12 Washington Aue, s., 

Minneapolis — — —- Mitm. 


