
«xlanglskercu", 
set halvugenligt Nyheds- og Op- 

j lysningsblad for 

h M hauste Falk i Amerika, 
nogaoanstg og Fred «1gc«1!n« 

«.« Baker i »Oui« Il. 50 c T« »i: cnc 

« sts am- og IZO i Udlondet 

»Es z» 

tsefd ,, WI- ;., YWMMW 
« «Vauslkcren« 
l; det eneste daner Vlad I Amerika, 
Hdcr ndquar to Gange om Ugeu, 

udgiucsz af »Danish Luth. Publ. 
Dunst Blaix Nebr- 

quuk Numrc sendes frit paa 

Forlangende. 

Nr. Is. Plain Nebr» Tirschg d. (3. Marts 1906. 15. Aarg. 

Voldsom Tornado i 

Meridjiih Miss. 
Mange dsde og sanken 

.j;’i,«.«5«,nu() Værd tagt i 

Alle. 

J Botmng beugte Dagbladene 
Ofterretning om en voldfom Tornado 
ned paajølgende Jldloss i Meridian, 
Miss» en By med ca. 13000 Jud- 
t-an-e:e. De forsle lffterretningcn 
nå t:-!:«-Vtog, lsd paa, at 21 lwide oq 
user lu» Negke var omlomne. Gen 

lcflerketnjng satte endog de omlonp 
ItcH Tal til 151; men alle føjede de 

til, at Ewrmen havdis afbrudt Teic- 
fcsn on Telegrassorbindelfen, laa 
Eftsrrrelninqerne var unsicgtiqen Ze 
nerc i-: der kommen Melding fm sel 
Dr Meridian, og den angivek Tallet 
as Jede til lun 24. lwnd visselig 
endda er et stotl Tal, og de faaredxg 
TO. Eil 4«. 

Te: var i Freien- Aftes Kl. 

·;.13«, Iornadoen kennte Byen. Den 
c«nre:tede feyglelige scdelceggelsen J 
thketttingglvaktekel blev flere For 
reininngygninqer hel: eller delvis 
Denk-· og mange Privachuse blev 

jasvnee med set-den« Hvordan del 

stets, ved vel ingen, cier Jld nd- 
bssp i thinerne, og den kafede en 

Tät creds Regnen, der full-ne pcm 
Elsrmem scm den innre-J altemde 
H- J FortetninqglanHt odelagdes 
Ets- lsfendom for ca. IIHHJOOCL 

Fit. US beayndte Redningsarbej 
M Itlkenneflen sont lau indellcmt 
nskkem de bkckndende Nuinen flrsn 
Insel-Lin vsn Hin-la Flm Mcend, il-» 
w Oce, sont ille lunde ndholde det« 
sknxcliaesnn Wen at sgoke e! Fen- 
fm ma at tedde de ulnlleliqe, sink- 
Jede fä-; ind i Naht-sent Inen oms 

wes klimmen med dir-n, de fokspgtsr 
WILL ·- 

« 

S. 
— 

l 
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fortælleci menck smnpntetisl 
km en TUZUNEV der Ur pnn Veszn 
isken De Turnadoen kun. Ia han 
based-: sit Hirn-, laa Ic: hemmende-I 
Minnen niedean han-: Sinne on lc 

Wem frn Kerl-Herrn ftrea om Hierle 
Winden laslede et :--.:ad: Tcrprse 
Hier Eluldrene, need en Llse st. 

sprana ind i Flammenn. Han soeani 
Ellen ltoftigt for m hanc sig Beil 
tTl Korlderm Men pludfeliq faldh 
leovet fm bang Stumm Luetne 
fle- ind om hanc- .«:«)oved, oa man! 
lunde se bam bedenk- LUlunden, soms 
:-.1- tmn raubte lil sine kærr. End! 
ml e« Gang spann han Ilsen, ins-IN 
fsa fegnede kmn om Pan del lsrcendens 
di- scsiulv og lom til at dele Strebnez 
ne) sm Halten og sine Born. Hain 

«.l)avrse da qjotl et Forli-n oq fat Livet 
Bad paa det. 

Der et dog al Sandsnnlighed wr, 
at forenes Tal er slptre end del 

fidfl ovqivne, da Nuinerne endnu. 
ikle var fuldstændig under-legt Jfæe 
frvqtet man« at manae hat sat LivetJ 
lil i Negetdistriltet. Ogsaa fra den; 
Del af Landri, sont Totnadoen er» 
Hauer hen over, manaler der using-» 
tjge Efterretninger. l 

Meridian er Countylædel i Lan-; 
derdale Eos-tin omglven af eige; 
Vomuldsplantager. Den et oglaa no-» 
ges af en Fabtlldbn Den eplslopalH 
Methodistkikle hat et Akademi og et; 
Flvindecollege det. 

Det lamlede Ejendomstab fallesJ 
til mellem 81,000,000 og 81,500,000. 
Jngen der havde aslukeret lmod 
Stonn og Tornado. 

Im Give in Indem Tote-in 
Under 2. Markt fottclles fta 

Llncoln, Nebe» at Andrew Cum-gis 
hat givel 825,000 til Doane Col- 
lege, Cim, Nebr. for Opfstelse as 
en Bldenflabsssygnlng. Give-ten bar 
fordert lom Bettngelle for fln Gapr. 
at en ils-lau five Sum sikees for 
Bygnlnsens ellet Depart-wendete Op- 
bdMlsk 

Donn College et Kongrationali- 
sie-ones konfessionelle Læreanstalt i 
Nebraska, grundet as afdsde Thomas 
Doane i Bestan. 

Ftedöplanee for Maeokko m. m 

J St. Petetsborg trok man, at 

Ptæsident Roosevelt arbejdet gen: 
nem den tysle Ambogsador von 

Steknbukg for at foke Motollo-Sa- 
gen ud af Dodoandet. Man er der 
under det Jndtryl, at de stridende i 
den ndetfte Forlegenhed tan faa i 
Binde at bede Rooseoelt om at vcere 

Ziredsnmgler. 
Videre meddeleg det fra Algecis 

tas, at Konferencen den Li. ds. vildc 
Itrcede samtnen til en ny Session. 
;Fta et Jntekview med Morolkos for- 
nemfte Repræsentant bedder det: 

»Fort site Aar siden indbod vor 

Sultan England til at besiytte Mos- 
rollos Uafhængighed men Stotbri 
tanien afflo;1. Tnflland adsisterede 
ksx Kejseken lom sont Svar paa en 

personlig Henvendelse fra Sultanen 
as Marolla Tysierne et overmaade 
rapulckre hos os. Vi trot, at Ty- 
flerne vil gore os rige og ilte lage 
lokt Land. Tysiete lcm i Dag gan 
overali i Marolto uden Vogt. Dei 
mn inqu andre fremmede. Tnsiland 
Dil eiter Konfekencen blioe tilladt ai 

nna ind i og beuge vore Heian 
Englands Politik er at holde Trost 
ten vedlige og hindre Konferencen 
i nt komme til Forftaaelse. 

Bote bellige Boger siger os, at 

Fknnlrig er vor Fjende. Derfoni 
dei nanr ind pan dort Tertitokium, 
vil oi erllasre en religins Reig. En- 
licer Hugfader bar faaet Ordke til 
at have en stor Forfyning af Pa- 
tronek paa rede Hnand Brnd va: 

denne Okdre vil blive sitnsset.« 
Maasse vi der hat Noqlen til 

Forskcmelfen af det vnnsteliqe For- 
lsold. list del England, der imod 
TIJinroklanerneg Onfle vil erstatte 
Franlrig i Marollo, hvad det fru- 
tristede del i Faslwdm niedens Ma- 
tolko felv snfler Tnfllnnds Protel 
tionZ 

Kong Edwakd paa Nejsc. 
jism Lundon nielocis Den J. vix 

Oel-lagen af Lmkusker, under lwil 
let Wann slonq Hdward vil gaa for 
to U.Ikal111eder, afrejfrc i Llften plu 
en Lur til Bari-.- okI Bixlrritz Ja 

sent-re lil Middell)auet. 
Firmen bar sont Reife-folge tun 

lsfeneml Zir Emnlen lslurte osJ 
.-.)on. Sinnen Grcville med fig. J 
tfBari-J Vil l)an olsholde sig i den bri 

tlske Ambassade, og under Opholkiel 
Vil lmn bespqe Pkasfident Fallierek 

Im Paris vil sum-gen saa rejke 
til Biartil,z, Tranlrikl hvor han oil 
ovlwlde fia til Zlutningen nf Mart-T 
Eiden vil lmn afkejse til Middelha 
vet, lwnk del Weg-. han vil til-deg- 
mcd Meile-r Wilhelm. Ilnder Op- 
lmldet i Biarritz vil hcm se Rom 
Vllfonfo og ordne Lsnlelthedetne an 

atmend-.- dennes Giftermaal med 

Prinleisse Ena as Batlenbukg. 

Ssal RIJfJelt faa NobelpriseuP 
Del beretteg fra Christianio, Not- 

ge, at Præsident Roofevell er fere- 
slaael fom Kandidal for Nobels 
Fredsptis for Aatet 1906 af fol- 
gende Vidensiabsmænd: Prof. Char- 
les S. Valdwin ved Yale Universitet, 
Prof. Harry P. Judfon, midlertidig 
Preesidenl for Chicado Universilet, 
Prof. Heinrich Hakburger ved Uni- 
versitet l München. Tystland, samt 
af m Professoter i Washington. 

Veb Siden af Roosevelt er der 
flere her fra Amerika fokesiaaede fon- 
Kandldalet for Nobelptisen, deri- 
blandt ,,The Universal Peace Union« 
af Philadelvhla. —- Den werdende 
Mening l Christianla er, at Fredss 
prisen i Aar vll gaa til Amerika, og 
hvem mon laa er netmere til den 
her end Ptæsident Noosevelt. 

Minder begraves levende. 

Gkusom Fejde mellem 
gelteer og bulgarske 

Bauder- 

Fra Sofia i Bulgarien mel- 
des under Z. dg. om næsten uhotte 
Grusomheder. For omkring to Ugek 
siden myrdede en Bande af greer 
Banditter en tivaliferende Bande af 
Bulgatee i Ncerheden af Monastir. 
Faa Dage senere viste nogle Slægt- 
ninge af de mordede sig i en græst 
Koloni. medens Mændene var borte, 
og otdrede to Koner til at tage 
Pia-ekle og Spade og folge med til 
Kiklegaakden, hvor de tvang dem til 
at grade to Grave, i lwilke de faa 
kaltede de to Avinder og tkods deres 

ynlelige Raab om Rande begkavede 
dem levende. 

Dette opceggede Gtæketne lil en 

faadan Grad as Raseri. at de san 
Dage efter faldt ned over en buls 

garsk Landsbn, greb og bandt alle 
de Mand, som de fandt, 16 ialt, 
og stod dem over Kvindernes Grave. 

Som Folge af denne Fejde be- 
vcebnede hele Disttiktei fig, og var 

del ikke for Naerværelsen af de Trop 
per, der fiyndfomst er sendt derliL 
laa vilde der udbryde en aaben Reig. 
der ikfe Vilde ende, for Nationa 
liieierne havde gjort Ende vaa hin- 
anden. 

Uvejr paa Selscqbssternr. 
10,s)(«) siges omtomne. 

Fra Sau Francisco meldes under 
Z. ds» at Damvskibet Manposa, fom 
aktivetede der samme Dag fka Tu- 
biti. beretter om, at en frngtelijc 
odelæggende Totnado er gaaet hist 
over Selstabsøetnr. bar odelagt for 
en Million Doktors paa Tahiti oq 

Iimeligvis noget lignende paa Tau-» 
main-Lerne. Byen Papeete satte-Z; 
under Band, og 75 Hase pdelagdHJ 
deriblandt dct amerikanfke Konsuljt 
m de franske Regetingsbngninaer. 
,.Evning Post« i Sau Francigco fl 1 
ger. at 1s),000 Mennesier er omiomi1 
ne Pan Tahiti og iilgrænfende Lcr ! 
og den Retter tkjendomstabet til; 
MJWLMU Entelte af Øekne sinkst ( 

l at viere forfvundnr. 

Mordetifk Overfald. 

J Lordnng TUtorigciZ fortalte Tun4 
lxupladene følgcnde: 

Tn Frnnt Ett. Mart. J. L. Brun 
kseis As Zonsz Sparetmntss Beimxe 
i Vlftes Dich qna hieni, dlev lnti 

til. txt-«- pan Chicnqo Street Insel 

lcm zu. og :.-«I. overfalden as to 

Barmittel-, der havde stanct ftjntt 
baq en Teleqmspoft. De sprang frein 
on tontmanderede hnm til at holde 
Hændekne i Veiret, niens den enc 

of dem sigtede mod Elarks Hoden 
med en Nevolver. J Stedet for at 

ndtnde greb Clatt fat i Monden nnd 
Revolveren Men denne flog tmm 
t Hovedet Ined Vaabenet, vg den 
unden Rover anfaldt bam bog fra. 
Mai-L der er en traftig Mand, var 

bog lige ved at blive dem for statt, 
men da assyrede Starken et Stud, 
sum gik i Clarks Underliv, san han 
segnedr. Straks efter Stydningcn 
flygtede Sturtenr. Der blev straks 
sendt Bud til Polittet i Nabobyerne 
um at viere paa Vagt, men endnu i 

Gaar Motges var man itke kommet 

paa Spor efter dem. Der tales om 

at udsætte en Belanning af 35,000 
for deres Paagribetse; Halvdselen nf 
denne Sum var substtibetet i Gaar 
Motges. — Clatk er Lqu Bedring. 

J Sondags Morges mellem Kl. 
1 og 2 blev der gfokt Jldbrud i 
Ktmball Laundry 1516 Jackfon 
Street, et Pengestab blev sprangt, on 
Rtvetne siap væt med noget over 

et Hundrede Dollars. 
Dei gaat lystigt meb Forbrydelsek- 

ne saa vel t Omaha som i Chicago. 

FHIfl og her blaudt Landsmann 

I Om vor lutherfte Kirte 

",i Stz Francigco striver »Bien« nf 
F2. Marte: —--- Den danste Ansgaks 
Kirte blev i Sondags efter lang 
Venten taget i Brug for første Gang. 
Noan egentlig Jndvielse var det 
itte, ti selve Ritterumniet er endnu 
ille fasrdiaL og det var tun den un- 

derste Etaae, der blev taget i Brug· 
Denne Del af Bysgningem soin for-—- 
nden den rummeliae Forfanilingg- 

lfnl omfattek Lese- Da ElJtufitvcerel- 
fer, taaer sig meget indbndende nd 
on aiver Jndtryt af Velvoere oa 
Hunge. Bande ved Højmcesfen szg 
ved Aftengudstjenesten var der 

.fuldt Hug, saetlig om Aftenen, oq 
ned begge Lejligheder sang mange af 

»Rolnnien5 Spidser. Om Aftenen 
Iholdt Pastor Hausen en Festtale, 
jliaefom en tortere Tale lioldtes of 
Eniil Søtenlen, Unadomsfoteninss 

see-ens- Forniath Zinkens Kot sann 
Here Bahnen oa Dr. Jenfen og Mk. 

.«.s;ltanito Klitgaard fang hver et Par 
fnndelige Soloer, medeng Mk. Ton 

lcsa en anden Her-re underholdt med 

HEiolinduetten Degvasrre saa man 

»ng nndsaget til at udsætte til en 

neuere Dato den Tiel af Program- 
"met» som lød paa Tkaltement med 
Kasse og Lager; det havde nemlia 
vitt sig at vckre uinuligt at faa alt 
i Orden i Tide, da det var tun ved 
at opbyde al Energi, at man naaede 
iaa vidt at faa Forsamlingsfalen 
i præfentabel Stand. Ptæfteboli- 
pen, der er bygget samtnen med 
stirtem et oafaa fckrdig, og Prcestes 
familien er flnttet ind. Oppe i 
stirtetummet ligger alt endnn i 
Birnen-, og der vil medaaa et Par 
Manneder, inden den Del af Pyg- 
ninaen blivee fcerdig. Kirteværgernei 
hat nu under Ovetvejelse. om man: 

ftal faa Vceagene detoterede nu eller 
vente. til de nødvendiae Midler der 

i 
til lan tilvejelsrinaes. Det er at; 
l«aabe, at man beslutter sig til at: 
faa alt færdiq med del samme: de’ 
fire, fern Hundrede Dollar5, som 
Jnteriørets Dekoration vil koste, tan- 

liae saa let ftasses til Veje fom den 

vorige Sum. Det ftore Orgel, Al 
teret, Kristuefiauren oa Døbefon 
ten er antomne oq liaan emballerede 
i store Mittag-sen on det øvkiae Jn 
ventar er fkrrdiat i Fabritterne. 
Jndvielsen af Flirten vil formodent: 
lig finde Sted Pinfedaa. 

J Tillysninaen om Kirteng Anb- 

ninn strivet Past. P. L. C Hausen 
i et tidliaete Nr. af »Bien«: 

J den festgende Uge afholdes en 

Rælle YJtisfionsnIøder, eller specielle 
Moder-« til at vaetle for-get Inte- 
tesse for stirlesaam hvor danste 
Prcester fra andre Steder i Cali- 

»fornia vil spte Ordet 
Dei spksie as diese Mødek rie- 

gynder Tirsdaa Alten den 27. Fe 
bruak Kl. R oa fortscetter hver Af- 
ten gennetn Ugen. Sondagen den 

4. Matts blivec der Gudstjenefte 
med Altergang Kl. 11 Fotmiddag 
og Slutningsmøde om Aftenen Kl. 
s. 

Pastor Holm, Superinten- 
dent for den Forenede norske Kiksh. 
prceditede erdag Aftcn Kl. 8 den 2. 
Maktg i den danste Ansgarg Kirte 
Pan Chade Street nær Markst, 
San Francigco, Cali· 

Dødsfald. --— En af Racim 
Counties gamle Vionerer, William 
Tbotnsen, der tillige var Veteran 
fra Borgerkrigeth under hvilken han 
havde deltaget i flere Stag, afgik 
iflg. »Motive Posten« efter ssere 
Mauneders Sygeleje pludfelig vcd 

Døden Fredag Aften den 23. Feb. 
paa St. Lukas HospitaL kamt af et 

Hierteslag. Han havde været oppe 
bele Dagen og spadsetct vmkring. 

saa han befandt sig bedre end sied- 
vanlig; men da han havde spist sin 
Aftensmad, segnede han pludselig 
om og var død faa Minutter efter. 

Peter Weilstrup er død. J 
Anledning af Weilftrups Død i 

Folsom for fort Tid siden striver 
,,.Bien«: Der er ikke mange af vor 

danste Rolonis — for den Sag-s 
CZkyld hele den standinaviste Fio- 
lc-ni5" Medcemmer, som ikke lendte 
og endnu vil mindes Peter Weil- 
ftrup. Dei er itle for meget at sige. 
at han for ca. Z Aar siden var 

en af de bedst kendte Standinaver 
i San Francisco og Omegn. Han 
drev den Gang Manufatturforret-— 
ning paa Bd Street, og hans Bu- 
tit var meqet føgt as de dansie Da- 
men Han var Sjcelen i mange- 
Foretagender, som bevcegede Kolonien, 
ctholdt af alle, en god Kammerat 
og i Besiddelse af et aldrig svigtende 
podt Humor; han var al Tid rede- 
bun til at hjcelpe Venner i Nod, og 
som en af ,,Norden«s Stiftere toq 
han ivrig Del i dens Affærer og 
var i Foreningens første Aar en af 
dens bedste Stetten Naar denne 
Mond fault-des mindes med Ven- 
lighed af mange ,er hans Endeligt 
saa meget sprgeligere. Som tidi 

ligere meddelt her i Bladet, havde 
Weilstrup i de sidfte 12—14 Aar 
opholdt sig i Woodland, hvor han 
for nogle Aar siden valgtes til Kas- 
ferer i en dervcerende Fotening. Oa 
det blev bang Baue. Som saa 
nsange andre faldt han for Fristel- 
sen, han beugte Foreningens Pen- 
ge, blev opdaget, arresteret og dømt 
til fem Aal-s Fængselsftraf, hvors 
af ban doq kun havde affonet lidt 
over et Aar, da Døden befriede hum- 

zJVar Ritteaaard talte for Hæder5: 

Jatob Riig liaaer ifl.1. 
,,’«ordlyset« sng Paa et Hofpital i 
New York, lidende af .L)jertekramt·se. 
Hang Tilstand er kritisi. 

Fest for staptain Mit 
telfen m. m. Osang Llften i 
sidite llae aaves der en Bantet i 
tjted Etat Juli, Shicaao, til Ære 
for Polarsareren tlaptajn Miktelsen. 
Esjkanae Dunste deltoa i Banketten. 
Dr. Max Hettiugs funaerede som 
Toaftmafter. Henry L. Oertz talte 
for Amerika, Landet med de man-»Ic- 
T«.ttitliadeder, Carl Antoner talte 
smutt for Danmark, oa Redattør 

zræften om ,,11dlcenafel«, der alle- 
rede aforde fia aceldende hog de 

acunle Vitinaen »Denne Udlcena: 
sel er Tranan til at folge Mandenp 
førfte Bud: Du ital getre dia Jor- 
den underdanina.« Udlænaslens 
tætte Son vil doa altid tilsidst dra- 

aeg bfemad til de lave fredfcele Htkti 
ter. 

Maptajn Milkelfen, der er en last 

una Mand paa ca. 27 Aar, taktede 
wbt beweget for Talen. Hans- Led- 
tager, en Amerikaner Lefftngwelt 
paa omkring samme Alder, lod fia 
ogfaa høre. Fokuden mange andre 
talte ogsaa Past. Kund Gjøtupn 

Kaptajn Mitlelsens Etspedition 
er under amerikanst Protektion og 
gælder Jshavet i Nord for Alaska, 
og Stjernebanneret vil blive hejst 
paa det Landomraade, som mulig- 
vis bliver opdaget. Dette hat alle- 
rede givet rusfiste Avifer noget at 

strive om. ,,Journal de St. Peters- 
lsurg« søger at øve Pres paa denI 
russisie Regering og vil, at der stal 
fendes Torpedobaade til Bebt-engs- 
strædet. Bladet menek, at Landet 
tilhprer Rusland. 

Kaptajn Mitteler hat nylig ver-I 
ret paa Bespg hos Vræsident Rache-i 
velt, som lovede ham al mulig As-l 
siftance, ligefom flere af New Yorli 
Rigmænd hat givet Lsfte om at 

stotte Foretagendet. 
Saaledes hat det geograsiste-Sels 

To frcmragende Mænds Dad. 

Fra St. Augustine, Fla. berettes 
orn General John M. Schosields 
Død i Sendags. Han var 74 Aar 
gammel. —- Han Vil blive fett til 
Washington for at begraves der. 

General Schosield var Krigsmini- 
ster i 1268 og 69. Han var i 
Landets Tjeneste uafbrudt, fra han 
i 1849 kom ind paa West Point 
Stolen og til han i 1895 tral fiq 
tilbaae fom General Lojtnant, den 
højefte Rang i Heeren. Han var 

Heerens øverftkornmanderende fra 
188R til 1895. 

Den anden er ExGuvernør Hogg 
af Texas. Han døde i Lordags. Hans 
Død siges at vaere Folgen af Kore- 
stelser, sont han fil i en Jernbane 
Ulnlke for omkring et Aar siden. 

Guvernør Hogg var en maerkelig 
Mand. Han var faderløs og for 
sit 14. Aar arbejdede han paa en 

Form for sin Moder. Saa blev han 
Tovograf. Siden blev han Vejinspek- 
tor, faa Fredsdotnmer, Lovgioer, 
Distriltsgslldvokah General Advolat 

og to Gange var han Guvernør. 
Som General Advokat Vandt 

Quem Berømmelse ved sin Kamp 
imod Monopoler oa Jernbaner. Hatt 
tilbageoandt Tusinder Acres af 
Land, Her var ftjaalet fra Statens 
Stolefond. Han blev to Gange valgt 
til Guvernør trods Korporationernes 
forenede Modftand. J 1900 drev han 
Standard Oil Co. fra Staten. 

For faa Dage siden vandt han en 

Sag mod Jernbane- og THE-pres- 
Selstaber for Overtrædelfe af Anti- 
truftloven. Derved ttlbagegav han 
Staten IF650,000. 

flab i New York stillet ck;2,500 til 
V kitlelfens Raadighed. 

»Hellig Olaf«, fom forrige Uge 
ankom til New York, medbragte en 

Del Forsnning til Mikkelsensz Els- 

pedition — preferverede Fødevarer, 
Slæder og Kajalket. 

Anerkendt Heltedaad. 
Qscar Nelson, en ung dansi Mand- 
der var med om Bord paa ,,Benning- 
ton« da den sprcengtes i St. Diegos 
Haer bar fra Regt-ringen i Wash- 
ington modtaqet en Medalje og 
MOO fom Belønning, fokdi han ved 
sit Heltemod stellte flere of sine 
Rammeratek fra Døden. 

Oskar Nelson er født i Alborq 
for 24 Aar siden sidfte Nov. Maa- 
ned. For 12 Aar siden lom han 
lcnnmen med Forældre og Søslende 
til Amerika, blev fnart faderløs o·g 
har siden maattet bjælpe sin Mo- 
der. Han valgte at blive Mastinist. 
og kun 18 Aar gammel blev han 
Lokomotivfører paa et Vassagektoq. 
Pan »Benninqtnn« var ban førfte 
MastinisL 

-...- My-« ..-.. 

Afholds-Foredkag. 
Byens W. C. T. U. Mvindernesz 

krisielige Uslwldsforcningz bar be- 
det osz optagc efterfølgendc Kund- 
gørelje. Vi vil mcget tilraade alle, 
sum kan, at gaa og høre dette 
Foedrag. 

The Hun. A.(.j. XVolfcnlmrgcn 
Att()rne)· and Cuunsel()r, Link- 

oln, will deliver bis le(-ture on 

»The« thIf()I·c-(-mt-nt of l«7Iw«-—--— 
nnd 

»Th« Suppurt Ul« the Sclumls 
without License Money-« — 

in Germania Hall, tm the 9tlt 
of March. at eight Erim-le P. M. 

Dnor open at 7,30; admissimi 

free; collection at Most-. 

Hon. A. G. XVolfenhargeris 
A Splemlid »san«-. Aml holds 
bis beaner from tlns beginning 
to the eml of lsis address He 
is t-l»qut-nt, lugiraL witty and 
humomusz -..Calif»rnin Pro- 
liibiti()nist«. 

lnstruetivcs and always en- 

tertaining. John l-’. st. Joha- 


