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Fra Krigsskuepladsen 
Rttaternc varieter og dels uwdsiger 

hverandte, esterfotn de komme 

ira japansl eller tttøftst 
— Kildr. —- 

Tet var so nrimeliat at ventes 
virkelig store Begivenheder hver 
Tag eller endog hver Uge. Ester 
et Ema sont det ved Lvergangen 
over Yalu eller det vedJndtagelsen 
of stinthoto og Nanshan behoveo 
der Tid til at genorganisere de op- 
revneklicekker og sorberede ogsttjrke 
en Heer til et nnt Anareb. 

rigesknepladsen er den sydliae 
Spidse as Manchuriet, sont loher 
ud 1 en Halm-, der kaldess Liaotung 
o·q ligaer mellem Yaluslodens og 
LiaoslodenøMundinger og lcettgere 
Snd vaa ntelletn sinke-Daumen og 
Liaotitiia-Bttgten. 

Den sydligste Tel af Liaotung 
Halooen hat« atter sit egetNavn· 
Paa Vestsiden slcerer Rinthow 
Buaten langt indi Landet og pau 
ntodlatte Side er Taliewanthgi 
ten oa tierrthtgtetn saa Landtans 

gen ttte er ret bred der. Halvoens 
Naon dersra og Shd paa er 

Ktoanatuna Paa detw Sydspids 
liaaer Port Arthur. 

Eiter at Japanerne saa harMag- 
ten naa Eoen oa kan holde Port 
ArthuriJ Hahn tiloleret, og de har 
indtaaet Kindsow og Nanleau, saa 
er det itle let at indse, at det skulde 
have jaa stor Hast for dem med at 

gaa los paa Port Arthur. Thi 
Rneserne ntaa da snart knmte stil- 
tesztil Lvergivelse. Der liar alle--l 
rede lydt Rygter«ont, at der erl 
Httxiaerettode-Priser paa Fodevareri 
i Bot-H, og at kinefiske JtndvaanereI 
er begyndt at do as Hunger. l 

the desto mindre har der de 

sidite Var Tage lydt Rhgter om, 
at Japaner-ne har beghndt Anakre- 

« 

bet oaa Arthur. Lnt diese Rhgterl 
er sandi-, vil de vel snart finde( Stadsaestelse. At Talny i thdosH 
for stinchoto vedTalienvawBugteH 
er iorladt af Russerue og besat as» 
Iwane-me er nn almindelig ansl 
taget. s 

Hvad der soregaar der laettaeres 
Nord paa, hvor den japanske Gene-; 
ral sturoki har sit Hooedtvartere 
Fena Wang Cheng, og den rnsssiite 
General Kuropattin har sit i Liao 

Yam, det er ikke let at blive klug 
paa. At der er Uro i Lesrene, er 

let not at skønne. Flere Steck- 
mhdsler har sundet Sted, mcn der 

syneø itke at have staaet noget 
Huoedslag endnu. Rhgtet om, at 

Ruropatlin skulde gaa shd paa for 
at undsætte PortArthur, blev mod- 

saat sra St. Peterdborg. 
J Tirsdags kotn der etTelegraut 

sra Paris, som meldte, at der ver- 

serede et Rygte i St. Petersborg, 
at 2,000 Kosakkere as Rennen- 

kampss Styrke var bleven ontrin- 

get as Japaner-e og tvungen til at 

overgive sig mellem Siantatza og 
Atoantiem nordøst soe Feng Wang 
Chena Et Telegram sra Torw, 
som synes at berette om samme 
Sing, melder tun om, at Kosatker- 
ne blevslaaede, og at dereö Tab 

fortnodedes at være stort, men det 

siger intet om Tilsangetagelse. Ja- 
panernes Tab var 4 Mænd døde 

og 28 saarede. 
Et senere Telegram sra Liao 

Bang melder om en Trcesning ved 

Vagansuchu, hvori Japanerne stal 
have tabt 200 drtebte og en Del 

Heste. Deri sortælleö bl. a. noget, 
der mere ligner enenssisk Strsne 
end noget andet En Kost-L der 

havde tabt sin Lanse og sit Svoerd, 
oristede Socerdet sra en sapanst 
Dfsscer og huggede Ossicerens Ho- 
ved as tue-d det Qeltedaad er en 

Sjoeldenhed hos »dem. saa de san 

behøve at gøre sig til af lidt. Men 
det synch at vcere Enden af samme 
Trccfning, der berettes om fraLow 
don, ogi faa Fald endte dct med et 

fuldstcendigt Nederlag for Kuropats 
Eins Styrke i Nærheden af Su- 
mcntse (Siamotza?) Jfølgc denne 
Veretning maatte Aus-ferne forlade 
alle deres Sttllinger Lft for Hat 
Chcng, anel Kammer tagt-T og 
en hcl Estadron ziofakterc toges til 

Junge. 
Te sidfte Efterretninger lyder 

paa, at Kuropatkin holder paa at 

furlade sin Lcjtpladö vedLiao Yang 
og flytte til Mulden eller maner 
cudog til Harbin. 

En ny Maltemqskinr. 

En Maikemastine er for et Par 
Aar siden bieven opfunden afGaard-- 
cjer Andersen af Langdrætgaard ved 

Aastkup, Ziesvig Opfindeten hat 
taget Patent spaa den og folgt Pa- 
tenlet for Tyskland, England og 
Danmatt til Fokreiningsmcknd i de 

oaagæidende Lande. Maliemasiinem 
der ftadig er bleven forbedret of Op- 
sinreren, er i den sidste Tid bleven 
prevet paa Landbrugstamreis For- 
spggfiations i Boielhoim, hvor der 

holdes 200 Køen Melkemængden 
er bleven vejet og Fedtindholdet un-- 

Verse-at Det har vist sig, at i de’ 
forste Var Dage, for Dyrene vænJ 
ner siner sig til den, giver de lidt! 
mindre Melk, og Fedtindholdet erl ogscm mindres men naar Køerne bis- 
der vante til Massinen, og det siek 
k)urtiq, stiqu baade Mcelkemcknaden 
og Febiindholdei. j 

Fcrftanderen for Landbrugskansp 
retg Forspgsftation vedwvensdeMæL 
terivæfen, Professor Dr. Weigmann 
i Kiel hat givei Maikemasiinen en 

wsende Anerkendelse, hvori det hed- 
der: 

Der kan med den foreiageg ,,enj 
lige saa ten Udmaltning fom med» 
Haandcnalining«. — —— Eiter »na--j 
ften 2 Maanedeks Benyttelse hat der» 
itke vist sig Uiemper.« —- — »En 
Fordei ved den ek, at daarlige Sie-» 
der paa Paiterne leitete heles.« —- 

—— Ved Mafkinmaitning gaak Atbej- 
dct hurtigere end med Dann-dem —- 

-— »J den foreliggende Masiine er 

for sprste Gang opfun«den en Molke- 
maskine, der fotuden at malte rent 

heller itte siader K-Herne.«' 

Storm og surrte Regnfald. 

Sterling, Colo» L. Juni. —- El 

Tufind ch af Union Pacisic Baue- 
spor cret Pawnee Creel er fuldftæns 
dig sat under Vand som Folge af 
Student-. Platte ,,botiom" er en vib- 

slralt So. Der er bog ikke hakt om 

Tab as hvettchennefteliv elle: Kre- 
aturek, men mange verdifulde HI- 
marler er odelagte. Ved Atwocd, s 

Mil Vest for Sterling, stal der være 

flej Stabe paa Kreaturer. El Tog, 
ladet med Texas ,,cattle« staat paa 
Sidesporet ved Atwood og venter 

»von Hovedsporets thandjættelsr. 
Empor-im Ran» 2. Juni. — Som 

Folge af det fvcereste RegnfaQ man 

hat haft i Aar, og som falbt i Ef- 
tetmiddag, gaak Neosho-Floben over 

sine Bredder og har sat en stor 
lLandltrcklning under Band. Jem- 
Pbane Trasikken er standseL Baade 
sMis-fouri, Kansas, Texas og 
Santa Fee Spore-je er under Band. 
Tre Santa Fee Tog holdes of Van- 
det, to Veft Vers-or og to Ist. Regu- 
faldet kunde regnes for et Skybrud. 

Fta Oklahoma City meldes om 

en focet Sturm, der gjorde adstillig 

ISkabe 
paa Udhufe og Troer og lis- 

l 

nende, sog i storbiwdelse med Stor- 
men falvt der sxvcr Regu. Lignende 
Beketninger Iomsmer fta flete Siedet 
i Kansas, Jud. Terr» Texas og flere 
Siedet. 

W. 

Klogt Valg af Leder. 
—4-—.. 

Roosevelt5»Choice« 
sor »National Chairman« 
viser sund Døininelraft 

Trustene sorbigaas. 

Sjælden har Prcesident Roosevelt 
hast bedre Lejlighed striver Wall-er 
Wellmam til at lcegge for Dagen sin 
Selbstwndigheb og sin Troslab iinok 
rene Idealer i praktist Politik, end 

han sandt, da han stnlde udspge en 

Formand for Partietg nationale Ko- 
mite. Nu, da det er bleven alminde- 

lig kendt, at Minister Cortelyou er 

udset til at lede Valglampen i Aar, 
er det paa sin Pladg at pege paa en- 

telte interessante Falta i Forbindel- 
se med bang Balg. 

Det lsar vceret almindelig antaget, 
at ingen onslede dette Formandstab, 
og at Ztillingen gil otntring og tin- 
ged3 om en til at betlcede den. Tet 
er dog ikle Tilfcrldet. Det er sankt, 
at der var tre Mcend, Prcesidenten 
onstede, men as forstellige Grund-J 
itte lunde san. Minister Root lunree 
ille tage Pladsem sordi han havdes 
bestemt i det mindstc for en Tid at 

trætte sig tilbage frn det ossentligk 
Liv og Politillen. Forbenvcrrenrs 
Gnvernør Crane as Altagsachusettis 
onstede itle nt ooertage Arbeit-et, for-- 
di han følte fig fom llnkerinnaler E 

Forlyold til den store Lpgaoe og as 
andre personline Grunde. Cornelia-z 
Blisss følte sig toungen til at asslaa 
paa Grund as sin Alder og sin Oel- 
bredstilstand Det er hele Udstrcet:l 
ningen as Assla»q. Der er andre, som( 
bar ladet forstaa, at de var anmodes 
de om at lage Pladsen, men havre 
asslaaet ZJadan Anmodning er i« 

hvert Frer ille kommen sra Prasse- 
denten. Sandbeden er, at der har 
dceret Kappestrid not om at opnasai 
Forttrandslabet paa Republilanernes 
nationule Konnte-. Men det meste er 

soregaaet öag Kulisserne Korpora- 
tionerne cg de store Pennemænd oai 
store Roinbinationer as digse hari 
sorsøgt at saa en as der-es Mcrnd 
anbragt soin Leder af Republilaner- 
nes Organisation og Præsident Run- 
sevelts Balglamsp. Flere soreslog de- 
reS Mand, snart en Jernbaneagent 
sra Besten, snart en Mansd med Ind- 
slndelse i Wall Street. Et meget al- 

vorligt Forsøg giordes der i Favør 
as en Vis Senator. Bag ved hcnn 
stod itle alene nogle af Landetg integ- 

»tigste Korporationer, men tillige flere 
:overmaade vigtige Politilere, hvis 
iJndslydelse bet gjaldt om ved en Af- 
gsrelse 

Diet maa sigeS til Roosevelts Pris, 
at han undgil alle disse muligeStær. 
Han søgte en Formand, det oidste al- 
le. Han haode leenge været paa Ub- 

lig efter den rette Man-d, men havde 
ilte sundet ham. Han pnstere en 

Mand, der besald Ersaring, Energi 
ogKendstab til Polititerne og Mænd 
as Jndslndelse Landet over. Lg her 
lom den ene og den anden med si: 
Forslag om Mem-d, der intet tunde 
vcere at udscette Paa. Men hans Jn- 
stinkt sagde til hom, at han stnlde 
være sorsigtig. Han saa, at del ille 
var raadeligt at tage en Mand, som 
identificeredes med Korsporationerne. 
Der var noget ved det, sont itte lodt 
rigtig i Roosevelts Drew l 

J hvsad de i Franlrig saa gerne 
vil lalde det psycholosgiskeØjeblil kom 
en as Roosevelts uossicielle og uspoli- 
tisle personlige Venner med den An- 
tydning, at George B. Cortelnou dil- 
de bllve en god ,,national chairman«. 
Det var en ny Jde sor Ptæsidenten. 
Det var alldrig saldet hasm ind. Tan- 
len tiltalte «ham ikte stra.kD, men jo 
mere han analyserede Cortelyous 
Aar-alter og Arbeij des mere ind- 
lysende blev han« Sililkethed hasti. 
Csortelnon var Eltekutip, Organisa- 

tor, en Mand, der forstod at sætte 
andre i Arbejde, behændig uben It 

maner Alvor, Diplomat uden Jn- 
triger, en tko Tjener, som vsar pro- 
Vet i mange Stillinger under for- 
fkellige Ehefer og aldrig funden at 

svigte eller gøre Fiejlgreb. Han hav- 
de aldrig lebet en Valgtamp, men i 
ten Henseende var hcm ikke daarlige- 
re stillet end de andre, der foresloges 
for Pladsen. Men Mr. Cottelyou 
havde staaet McKinley og Mark 
Hanna ncer, og han havde leert Pro- 
fessionen fta disse to Mestre. 

Roofevelt talte saa med sit Cahi- 
net og nked andre Venner om Sag-.n, 
han spurgte Mr. Blifs, hvad kan 
mente sderom, oq kenne fcvgde, det 
var et udmcekfet Balg. New Y tk 

Forretningsmænd baue Tro r-a 
Cortelyou for Stillingen, han vi de 

føre Valgkampen forretningsmoess«,1, 
vg, fort sagt, Valget faldt vaa he ts. 

Repnblikansk »Bolt« i Wis. 

og ,,Deadlock« i Jll. 

Tet set ingenlunde last nd for ret 

republitanste Parti i Wisconsin ozi 

Jtliii.is:«. Vi bar itke sxxiai :.cd i 

etisconsins ttoiitih mkn i;ar Leg li- 

aeaodt lagt Mai-te tit, at der i lern- 

gerc Tid hat dceret Splid irdener 
det repnblitanste Partig Lein Gn- 
rernør La Folette som nu hat tjsssnt 
i to Terminer og søger en tredie, sy- 
nei at vare en mægtig politisk 
,,boss« eller Ringleder. ,,’2lmerita«5 
lltedattør, Pros. R. B. Anversem har 
i lang Tid tcempet imod baut, hvors 
iniod ,,3tandinaven« inne-Z at holde 
med La Folette i tytt og tnndt. Ved 
Statgtonventionen i Aar, som 
oi for hat omtalt, kom det til »Sol- 
ting« mellem La Folette Partiet og 
dettcs Modparti. ,,Stalwarts«, hois 
Leder den beramte Senator Spoonee 
er. De havde holdt soerstilte County 
stonventioner i slere Countier,saa der 
mødte dobbelt Telegation til Stute-: 
lonoentionen. LaFolette Partiet ton- 
stituerede siq saa som de «regulcere«, 
men da modsatte Delegationer itle 
bleo anerkendte, »bolte"17e« de og sam- 
menlaldte særslilt Mode. Dei syneH 
saa, at La Folettes Venner lod som 
ingeiiting, ait til Vierts og nomine- 
rede Kandidater for de fokskellige 
Embeder, men de andre unsdssaa scg 
heller ikte ved at betragte sit Mode 
som den rette Konvention. At ingen 
as rem er trygge, set man bl. a. as 
det Faktuni, at de begge hat hast 
Reptcesentanter i Washington has 
Ptcesidenten, men han vil slet itke ha- 
ve med deteg Partistrid at gere. 
Begge Parter hat imisdlertid vceret 

saa betæntsomme at vcelge samnie 
Delegater til Nationaltonventionen i 

Chicago, sor at deres lotale Splid 
ingen Jndslydelse stulsde have paa den 
nationale Politik. Men saa sit de i 
Washington den Oplysning, at Dele- 
gatekne itke kunde viere uden det ene 

Partis Delegater, saa de blioer 
wungne til at voelge mellem La Fo- 
lettes Parti og Stsalwarts. 

Som det vil rein-dres, blev Illi- 
noig’g Konvention nødt til paa 
Grund as ,,deasdloct« at adjournere 
til :?1.. Maj. Den er nu attee samlet. 
Her er det ikte dobbelt Delegation, 
man besværes as, men simpelthen 
haardnatket Paastaaenhed angaa- 
ende Guvernørstandidat Der er 

vaksentlig tre Mænldman strides om, 
den nuvcerende Guvetnoe Yates, 
Lowden og Deneen. Foeuden en 

Del spredte Stemmet var det disse 
tke Mand, man steedes om i de 58 

Stemmegivninger, der soretoges ved 
sortige Sessrom Stemmerne var no- 

get ncer lige delte imellem de tre, og 
det staat somtrent ligedan endnu. 

Jmidlertid er det interessant at 

lcegge Mærte til, at Gusvernør Yates, 
med otntring tio Trediedele ask Stem- 

»mecne imod stg, i Siedet for at trat- 

lke sig tildage hat gaaet i Leere bog 

Bryan i Saddelen. 

Cleveland ertlcerer sig 
for Warten 

J Forgaars holdt Nebrastas De- 
motrater Statstonvention i Otnaha. 
Omtring 1000 Delegater fra Sta- 
tens forfkellige Egne var mont. Kon- 
ventionen var, paaftaar »Omaha 
Bee«, et saa cegte Benannt-de som 
der nogen Sinde er holbt. Den be- 
tendte bryansie Kansas City Plat- 
form godtenbtes. Bryan skrev selv 
den Platform, Konventionen vedtog. 
Ordftyreren, Bryan og flere holvt 
begejftrede Taler. Kun en enkelt Rost 
hortes i modsat Retning. Bryan, 
W. H. Thomfen af Hall, C. J- 
Smyth af Dsouglas og Wkalter Phil- 
lips af Platte Co, valgtes ved Attla- 
mation som Delegater »at large« til 
Statstonventionen i St. Louis. Siaa 
tan oi vcere sikier paa, at om Bryan 
lever, saa tommer han til Demokra- 
ternesp nationale Konvention i St. 
Lunis og vil gøre den Jndflydelse, 
ban endnu ejer, gældende. 

Oq Bryans politsiske Erkefjende 
Ost-over Cleveland er heller itke for- 
ftnmmet endnu. J en »interview« i 
Philakelfia for nylig ertlærede han 
fig stinkt i Favør af Dommer A· B. 
Bartes som Præsidentkandidai. Med 
Hensyn tilPlatform citerede han med 
vorm Anerkendelfe et Digt af S. E. 
Kifer. J dette Tsigt gennemhegler 
Kifer begge de stote politifte Par- 
tiers tBleitfmkmsattivitet og fortæller 
om Ting, hoert Parti vil gere, uden 
alvorlig at have i Sinde at gennem- 
føre det, men tun agter at ,,humbug« 
Voterne, og saa endet han med at 

sige, at ftulde han ftrive en Platform, 
saa vilde han standse ved disse Ord: 
,.Lan os voere cerlige, lad os være 

retfærdige«· 
Cleveland udtalte sac- atter, at 

han var af den Mening og havde 
vcetst det i nogen Tib. at Paris-r 
vilde blive Demokraternes Valg for 
Pxæfidentkandidai. 

Dr. Mich Antispain Pills. 
Et html-w fiktert og vaaltdetiqt Mit-del for tvg ellee 

netvss dovedpiue, Singt-klaren anemnr. Neumlgia 
New-met, Juni-muten Spvnlsehetz Gigt, -Sciatica. 
Indes-other knieeten Odium ellck Morsin og efttrlavek 
inqea flemme Effekvikkninger. 25 Dosis 25 centS. Pan 
Apoteter cllek sendes af 

Dr. Milch Mitte-l co» Etsch-eile, thesi-nd 

Skal knæle for Paven. 

Der meldes fra Rom under 1. 

Juni, at nogle Katoliter fra Ameri- 
ka i forrige Uge bestemt nægtede at 
knæle, da Paven viste sig. Det bar 
gsirkt Anlednmg til, at Vatikanetsl 
Mynoighever nu hat kundgjort, at 
for Fremtiden oil ingen faa Audiens 
lysosz Waren, med mindre han paa 
Forhaand garanterer, at han vil 
folge den almindselige Stik at knæle 
«og kysse Pasvens Haand. 

Passions-Ame 
Af Edv. B,laumüller. 

Jud-hold: Palmespndag, Langfkes 
dag, Paa Domhusetö Alton, Bed 

Graveu, Paastem·otgen. 
Et dejligt Digt. J fint Omslag 10-:. 
DanishLuth.Publ.Ho-:se, Blsair, Neb. 

Guvernør La Fsolette, som personlig 
har lebet to Valgkamspr. For flere 
Uger fiten tilbragte Guvernøken af 
Wisconsin en Diag «og en Nat hos 
Jllinois’s Guvernsøtr i Smingkfield, 
og dsa La Fsolette rejste til-bage til 
Mabisvm fortalte han til sin intime 
Venner, at Guvernøten af Illinois 
var en ren Nosvice som praktisi Po- 
litiker. Han hat saa efterabet Wäs- 
consins Gsuvernør og udspredt Pum- 
fletter, een af disfe er not ensdsog em- 

ttent ksopieret 
Naa mison Folket vil leere ast vise 

faadanne Embddsjcegeke teil Dass 

Nyt skandinavifk Foretagcnde, 
somteanertilaiblive 

en Rigdomglilde for Del- 

tagerne· 

Den fejlagtige Opfaitelse, fom un- 

vertiden hat gjort sig gældende, at 
Ekandinaverne mangler Foretagfonr- 
E)ed, er alter bleven modbievist ved 
Iet for nnlig dannede Aktiebolag 
Nod Hope Bay Mining Co. af 
Ulasta, hvis Jnteressenteri lbis-staat 
iæflen udelultende af Standinaoer, 
ned Rapt E. M. Cederbergh, en 

fremraaende Formtningsmand fra 
Bortland Ore» i Spidsen som Prac- 
sident. 

Som Albertigseinentet her i Bla- 
Iet Viser, ejer Kompagniet 85·-’.-"; 
.,placer mining claimS«, eller ca. 715 
Llcres guldførende Land i tre af de 

riaeste Minediftritter i Leward Pe- 
ninsula, nordvestre Alaska, hvilken 
Zenatdr Knute Nelson i sin Tale ·: 
Zeiiatet sidstleden 18. April omtalie 
som det guldrigefte Land i Verder, 
idet han saade, at Guldet her ligger 
spredt nd over et Areal af manae 
Tusind Kvadratmil Sinm bekendt 
dar Senator Nelson der perfonlig 
Somnieren 19051 og hande faalekeszs 
Alnlednina til med egne Øjne at for- 
digse fia om Zandheden heraf. Kom- 
pagniei liar deguden flere Rapporter 
fra de Mand, som har »Prospectet« 
der-J Miner, hville alle indeliai da - 
uden Spor af Tvivl tilkendegiver, at 
deth Ejenddmme er umaadelig riai 
lxrldiae paa Guld, unget, fom Aktio- 
nærerne for Reiten var fuldt paa dei 
rene med, efierfom Minerne var un- 

dersøgte af Kapt. Ecderbergh, hdiLJ 
fleraariae Ophold i Alaska gav ban: 
lfrsciring i at ircefie det rette Pala. 

Fiompaaniet staar nu i Beareb med,c 
at paadeamide Arbejdet Paa sine Mi-« 
ner, oa Or. Kapt. Cederberah er af- 
rejst til Alaska for at gøre de for- 
nødne Forberedelser hertii. 

Med Miner som disse, er det m- 

turligdig lilot et Tidsfpørgsiisaak, 
naar Kompagniet vil blive i Stand 
til at give Jnteressenterne Udbmte 
daa sine Aktien Det aælder blot at 
paadeannde Arbejdet fnarest oa med 

saa mange Mund som muligt, for 
at aøre digse rige Guldlejer fragt- 
drinaende, og for at tilvejebringe den 
iornødne Kapital til Dætning af de 

med Arbejdet forbundne lldgifter bar 
Kompagniet afsat et begtænfet An- 
tal Altier, fom indtil Videre sælges 
til 10 Cents Styltei. Denne Pri-; 
vil dog snart blive form-seh da Ef- 
terspørascl af Atti-Er fra Skandinas 
verneg Eite daalia ford)bles, faa 
det afsatte Antal snart vil blive tids 
solat Hviszs man dil øae fine Ind- 
tikater ved en llda Penaeanbrinaelf 
vil ri dersor tilrsaade enhrer at tea 
sig for Attier iicspboldeliai, fkr at 
Andel i dette lønnende Foretaas 

Kompagniet har ladet irnlle 
fmult illustreret Bida, indeholsd 
udfetliae Oplyxzninaen Rott 
Alaska oa Forteanelse over At 
ret, hvillen sendeg frii Paa 

« 

ning. Skrid efter den. Ad 
GnodHopeBanMii 
412-85 Dearborn Eck» C 

Faa ct Hjcm for Dem 

4t)0,·-)«0 Acres sont Zion- 
Prairie Land til en Pris af fra 
til 3512 pr. Acke. Bseliggende i Vc 

midtre Minnesota fta 100 til 150 
Mil fra St. Paul og Minneavoliz 
og 50 til 100 Mil fra Dulutb giver 
det et Marked saa godt som Chi- 
cago. 

Tcet ved Jkrnbanem godt Band, 
billigt Bygningsmateriale, hebe Binde 
og Blizzards ukendte. Personlig le- 
debe »Excurfwns« fsrfte og tredie 
Tirsdag i hver Maaned. 

Angaaende Kett, Cirkulærer etc. 
henvender man sig til 
S. S. Benson, Bradfhaw, Nebr. 


