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Pkæfldent Rooievelt iaar 
Nobels Jkedspkis. 

han faar 840,000« som 
han vil give til Fol- 

tets Gavn. 

Fra Cshtistiænim N-ovge, meldes 
wider 10. dö.: 

Nobel-Fredsprisen blev i Dag af 
Ort nmste Stsorthing rissen-di Pra-- 
sidmt RwsevebL 

Samtsidig slcrser svi fta Washing- 
Lon: 

Præsident Roosevekt nwdtog i 

Dei-g Nobelcpvisen for sm Tjeneste «ti! 

Fremme af Fredon mellem Rast-and 
og Japan· 

Tillendelsen as der-ne Pris eller 

Præmie er en asf Versdens ftprste 
Ætesbevisninger. meddelt for den 

ststste Tjenefte, der Ei Aarets Lob er 

ydet Verden. Præmsien er 840,0s:0 
kontanL 

President Rsoosevelt dick give disfe 
Wen-ge til Folket i— De Forenede 
Stater for at atmen-des ttil Fremme 
af »industriel Fred.« Hans-jung 
at Psengene itte tasn amenides beer 

send til at san i SVand et merk til- 

frtdsskillende For-hold mellem Ar- 

bejdsgivet og Arbejsder. 
Dei er.s’Zoofev US Pslan at betro 

Pengene « Hsjcsteretsdommer Ful- 
let, AgespZugsminister Wilson oq 

Handle og Avbejdetmiwister Straus, 
chvem han hat i Sinde at itdnævne 

JTF 

Li- 

fom Trsustees. M vil faa anbringe 
Pengene sikkert og anvende den am- 

lige Rente Sderas til at fremme Fre- 

åden paa Industrien- Ort-made 

Vold sm Sturm kammek 
an Etat-essen 

"·IEn Mand dtccbt, Inange 
sagt-ein« Skade for 

en halb Million. 

’-—« Den volidfiomfte Storm, fsom Sen 

; Francisco hat lendk til i mange 

E 
Aar-, sgtt hen over den fsr saa 

T hgardt hjemspgte By i Gaak. Een 
Mand Iblev dkæbt oq Snese andre 

sc Tom vil Stude. Ejendomstabet am- 

-g«ives til en thakv MiMon Dom-ts- 
Mitdlertidig opferte Bygningisr 

blæsie ned, Taget blcste af Skalebw 
se, og to store Fokretningshuse kuH 
sneredes. Vækst var Stsormen in14d- 
ierkid web dem, der boede i de mid- 
lerttidige »kef-ugee cusmps«, hvot Nod» 

Hing Elends-gw) herstede. ; Kl. 11.20 havde Binden naaest en 

Durstng asf 52 Mit i Dimen, og 
F Ver faldt 2.6 Tommer Regsa. Heu 

ipcm Effekmiddagen fog Stormen af. 

Bauditter paa Spit. 

TjsSoIsdatek sdkcot paa Phi 
lippinetne. 

s-;.» Fka Mansila meldcs under 7. Dem 

Yg Ei Ksompagni af det ottende Infan- 

gxsdevikeglment sog en Afdeling »Ton- 

El findetlarM under Kaptajn Hamen 
Hex fisdte samtnen med en Bande Pula 
jene-e mellem La Paz og Terkagona 

«- paa Den Leyte den o. December 

E deet dem pawfslsgenide Kamp blev 

fix-e Soldatek dkwt og otte faareL 
Blandt sde saprede ee spitan Rath 

J; P. Wies. 
Läsz Tredive Pulajeneke faldt og man- 

»s- ge flere kblev saaeet eller taget til 

TM Nærmeke Wthedek fta 
·- tecfningen er end-m Ue insdltbet 

her-M 

Ost-le Mem-Ren 

M Deckt-« et ahnet wd Di- 
Mimskdekaflwssuisong 

-- « Ansampr km 
Mike-et M Moor Is» 

I W wette Riss- 

Neger og en as de ældfte MM H 
Minmeapobis, et død, 101 Aar gam- 
mel. 

Hans Fiorældre vat Slavek, da 

han sblev fsdt si 1805, og han few 
var Sliave ti«l i 1862, da Slasvetne 
sblesv stigiveL Jones havde boet i 

Minneapolsis i 43 Aas-. Han for- 
kalte ofte om den sstote Plain-tage, 
hvor ohan ivak -f-dt, med dens swte 
hvide Hus og sfmaa Negefhytten J 
1828 flyttede han med sm hvide 
Herte til Missouri, hvor han blev 

Familiens Russt Dette ivar hcm til 
i 1862. Da gjokde han ibke Vesjen 
tang sti! Mininefota. 

Jones var Slave i 57 Aar og fri 
Mond i 44. 

—- Maty Doylc, si Wlivasukee, 
Wis» siger, at hun er 104 Aar 

gsamsmeL og hvis hun ilever til tre 

Dage for Jul, Ibltisvet hun 105 Aar. 

Hun bot i »Heute -o«f kittle Säfters 
csf khe Poor« i Miitwauskee og hat incr- 

tet her i Amekhka i 100 Aut. Hun 
staat op hver Morgen Kl. 6 og fid- 
iser oppe hole Pagen· Hun hat en 

Son, fom er 77 Aar, «og han bot i 

Solidaterhfemmet i Ælwawker. 
Mrg. Doyles Fødefted er Jrlansd. 
Ansigteck er ryntkeåx men naar man 

set hende basgsfra, svilde man tro, at 

busn var mtinsdst 25 Aar ngre, faa 
let og væver er hun «i sme stægels 
fer. Øjnene er ogsfaa meget tyngke 
end Anstqtet da de entdnu bar en 

Del af fin Ilngdoms Glanz 

Mayok Schmitz for Retteir. 

Mayor Schinsitz og Abt Ruef i 
Sain Francisco blev ifremsftillet for 
Dommer Dunne Toksdagi sidste 
Uge under Anklage for Pensgcudi 
pregning Schmistz reiste sig, da Til- 
taleordrerne blesv osplæst, medens 

Nin-f blov siddensde, indttl Domme- 
ren paa Distviktgasdvokatens Op- 
fordksing hasvde befalet ham at tejfe 
fig. 

Den widere Behandllisng af Sa- 
gerue mod de to lllkcknsd blev udsat 
til fenere. Dei sigez at Schmitz 
ikke lænaere vil være i Log med Atse 

Ruef. 

Skadeu ved Ovecfvømmelfeu. 

Fka Morencsi. Ariz. .meldes, at den 

S«tade, -s-om Oversoømmelsfen i Cllifs 
tm bar anrettet, anstaaes nu ti! 

kthing PL,000,000. Ober tyve Hu- 
se sblov styllet bott, og mellem sem- 
ten og tryve Mennesier umkom. Byen 
Viil msulisgvis sblive flyttet pil højere 
kiggende Grund. 

,,(Chkifiie, Kongens Ticncr.« 

Den-ne interessante Fortællinig If 
O. F. Wailtom oversat fra Engelsf- 
stildrkr det triftelige Liv i en af Gang- 
lands smaa Fisterbyet, hvok Fifletne, 
som ved Harboøve, ofte maa Iæmpe 
med Havet og for dekes Guid. 

Bogen et passende som Gave til 

store Born i Sondaqsskolen oig sakr- 
deles esgsnet til Oplæsning i Hjemmet 
for Bom. 128 Sider. Jndbundem 
Pris 40 Gen-ts. 

»Dann et min Tilflugt«. 
Fortlarinsg og lldlæggelse af nogte 

æf Davids Pfalmer fra Absolons Op- 
tørs Tib, of N. C. Hausen, tesiden 
mde Caplon i Norm-. 

·E..n Bog færlig passensde for Spu- 

bogcstolelækere og de som Inster lädt 

ntjere Kunde stil bis-se dejslige Sal- 
nuk af den nidkære Heraus Tjener 
David. Bogen er ttyktvaa sint Pa- 
pir. 154 Sider. szdbundem Prit- 
76 M. 

....-. . , 

Ny Traktat mev Japan. 

Tetxne Land stai have 
Ret ti«l at udelukke det 

anidests Arbejdere. 

vaans Amibassadøk Aoki mødte 
ifølge Præsidentenxz Jndbydelsse i 

Onsdags .i det «hvide Hug. De Orts- 
tede et Forslag vim at fau i Stand 
en ihel ny Trwttat, der ssævlig stuckde 
ernsten-de det ewe Lade Rct til at 
udelwkke Arbejdere fra det an«det. 

W faasdsan Bestemimelse jin-dahei- 
des aller-de Ii den bestaiaonsde Traktat 
for U. S.’s Vedksomsmendh men ban- 
dc Prwsidensten og Ambassaidsrcn 
merkte, at tdet vilde dilsfkedsftille Ja- 
panesemq om ide sit at for-staa, at de 

lisefaa hat Ret til at adelUM ame- 

kiskawske Arbejdeke. 
Man mener, nst det vgsaa ·vil be- 

rclkge San-Fr-amiscanerne, om ju- 
Pasnsste Kuli-Ar7bejdere udoluktes fra 
De Formede Statet og Hawaii, og 
umevstansske Airbejdere usdeslutfes fr: 
Japan. 

Der ftal svcete Ligksed i sde offen·tl-igc 
Stolet med sækstkltc szsoler for wis- 
ne Japanere, som øwster Wider-vis- 
niing 1 Bomeklkasfernr. 

Sisndene er endnu en Del oprøkt i 

San Franciöco oxver Prwsidentezxs 
Bad-Rad men smunge hat begynkdt at 
tcknske sig om awgaaensde Motiveme 
for PræsiIdmtens Udtalekser. 

! De asskedigede Negetioldatek. 

Der set nu ird, sont Sagen ungan- 
ende de tre Kompagnier Negetf«olda- 
ter, der blev assledigede fra 25 Jn- 
gfanterirqxintentet »lvithout ho.n-vr«. 
flail sag sbn grundige U-n4derspgelfe dg. 
tevfætldige «Be«handltng. De Forslag, 
scim Senatorerne Penrose og For-I- 
ler indleverede for Sena"tet, den Don 
dette traadte fam«1nen, er sallerede ded- 

tciglne i «Senatet. Der stal alitssaa 
staffes Oplysninger tilveje, og det er 

da ogfaa nock ssaa tälfreldsstillende for 
Offentltigshedenx thi selv om Predi- 
denten hat Ret til at a«sste«disge, san 
flulde hain jo da ilkc gøre det uden 
Grund. ngaa Negrene ibør have den 

Ret, «de til-kommen Og del er Preis-si- 
Ienten jo som betendt en af de førfte 
tisl at indemnian 

Folgen-de, som stsod at læife i Dag- 
l-!asdene for noqle Ida-ge siden, fyneg 
at kafte noget Lyg -over, hvordan de: 

-fot«holdet Fig. 
Gilchrist Stemarst len Neger), fom 

lbar iværet i Fort Reno for at sum-le 
Dosta fosm Benisek til at forelægge 
Prwsidentem sagst 

,,Resul«tatet aif msin Underføgelfe, 
stottet as mece end 100 edfaste Vik- 
nesbynd fru wenige og Underossice- 
ter og fra Meddelelser fra sOssiceker 
ian lfumsmes op i destte: 

l) Borgekne msiede itle Regulat- 
dater vi Btowinsville, Tex. 2) For: 
iholdet sblev saa spendh at Miayor 
Penrose den paalgckldende Affe-n nd- 

«ftodte en Ordke, ast alle Ihans Mcend 
fsulde væke insde FU. 8, udon Henfnn 
til, som lde var iude paa Pas elle:· 

ille, otg Kuplsajn Martin Degen-Z 
Ossicet, raspportered:, a-t alle var 

inde »den Alsten med Undtasgelfe as 

tre, fom svat sude med Pas. 
Z. Skydnängen den Aiften lom sm 

fokstellige Slugs Skydovaaben. De 
Jwspekstorer, ssom var usdsendte sra 
Krigsdelpartementeh var gsaaet nd 

fra den Anlagele aj »der var en 

Sammensvækgelsse blaiwdt Meensdene 
for at tikbaaqelhowe Satndheden og 
»Wir-et up ikhe wwn«. De hat ikke 
unidenspgsf lde virlelsilge Fakta si Sa- 
gen. Im Underspgelsen ack sdmnie 
var »der »diese-Essig en Sammenspcw 
gekse fsor cet foa Sag knwsd Solida- 
Itecsne og fau dem ud as spen. Set- 
Sergstim Tom Var html W Ud 
»W, dg som v- W Dei-l 
»ein-et M ubetimet VII-d Ul, vil 

reife til Washington ssom Vsisdner for 
Præfiident Roosevelt 

TBlandck andre hat osgfaa Booker 
Lkssthington gennem fm Sekretcer 
Emmet J. Scott, taget sig af sme 
Racebwdres Sag. « 

« 

Efter ovenstaaende at Idømme lig- 
get Skylden for den formentlige 
Utetfærdighed jo hos Krilgsdesparie- 
lmenfets Usdsondinge. Præsidenten 
luil tsasge nye Faskta i Saigen uwdek 

Overvejelse. 

Den blinde fvenfksamerikqnste 
Sangerindr. 

Misg Martha Le·vo·m, fom sang 
Haa ywdisgt for os under Aarsmø- 
»det i Kenmsare, er for Tiden paa 
Des-g her i Recht-dem sog F redag 
»«A"ften i denn-e Uge (14. Dec.) 
vil hun fynge i Dusnsa College Ras- 

;Pe«l. Foll fva Byen Ln«dbydes. Asd- 

gantgen er fri, men der vil vimelig: 
vis blisve optage«t en fri Riollett til 

Miiss Lavin. I 

En radikat Kut. 

Fra Lyons, Nebst-, meldes under 
9. ds. til »Motle Hek«ald«: Sewell 
Sanmsoim en tisdlågete Borger af 
denne By, «er Fakden saa dybti 
Lyonfoltetg Asgtelse, at hsan efter fle 
res Mening hat :besluttet at fotlade 
dewne Del af Burt Co. for godt. 

Sumpf-on Vom tilbage hertil i Af- 
tes offer flere Mauneders Fravækelfe, 
og han bleiv paa Gadesn mødt af en 

M.oidtagelses-Komsite bangt foksiellig 
fr-a, Exoiw kycm Vava dtømst om. Der-1 
s-om han havde sværet lhurkigere, kun- 
de han Ihkwe gen-kendt flete af siine 
itidligere Kendinsger. Men han var 

for sen Pan fisg. Modtasgseskomliteei 
has-de forfynet sig med en ,,guniny 
sack«, rfom de drog over Sasmpsonz 
Hcsved. Dekpaa bandt de den usnder 

bans Hage, lcksIsede ham paa m· 
Vogn og fette ham ned tisl Log-ansto- 
stesn. Nu sonst-nd Sammsfiom at der- 
rsak noget, fom sonst-ob hom. Korn-i- 
teen stlckdte tham her af, qav ihantl 
nogfle sSsvøkeslag «an de Steht-L hone« 
de lænsgft vi-1-de husies. For : nogens 
Lllkasade at ask-le hans «Brede og 
Smevter dybkede Komiteen Samspi 
son i det ist-Ade Band. iog da than 
’t-lamrensde og ry.ftenide kom osp paa 
Flodbredden, gav do- ham ti Minuter 
til at forlade Byen 1 for aldrig mere 

at den-de Ailsbagc 
Dei synes, fom Modtsagel-sen, der 

xsistrs Mr. Samt-sum var en Gen- 
igælsdelfe ifor, at han sidste Gftekaac 
lob bort mesd en anden Monds Hu- 
siru. Baade han og Komm f-om hain 
løb af med, havde mange Born, og 
da »deseksti·pon« ((Bo:tr-mn-isn’g) er en 

utilgivelig Btøde oppe i Lyong, bl» 
Affe-ten ti-! Sasmpfons Ære atra-n- 

peret og udfsrt uden Formailiteter o; 
stunin Program- 

Fra Braut-en i Sau Francisco. 

J en Jnsdberetninq fra den af 
Hasndelstianumetet i Sau Fkaincisco 
nedsatt·e Rom-Die for ’2(5s11r.1nceop.—1ør 
hedder det bl. a.: 

»Der aifibrændte Areal udgjordc 
cmtriing I;,()()0 Acrss smed 520 Konr- 
tastek ozq 25,()0() Bygninger. Haw- 
delen af Bygningerne var Beboelses- 
l,use. Brarwdforsikringsssummen var 

bede 8285,00(),00(). Vækdien safde 
ved Bnansden ødekagte Bygninger 
nsed Jndhold var osmkrinsg PBJOH 
l)00,000. 

IEn umaackdelig Swn aif Assukan- 
ceponge et insdbetalt stil Byen, en 

taugt stprre sSum end Brandkorsits - 

ringssessstaberne nagen Sinde bidlii 
Here that has-i sat udbetmle paa een 

Gang. Sobstwbevne vfl utvdvlssomt 
alt i aspt susdbetasle iomkring 80 Pto- 
omt Of den sann-lebe Assuvasme J 
Clyioagv blev »der bebaslt 50 Procent 
og i Basltstmore 90 Procent 

Hist oq liek Haupt Lunis-Wun-q 
—— J ,,U«gebladet« (Minncapolis) 

as G. ds. læser vi folgen-de: 
Vor dansie Bart-er Mel-sen, der 

wer paa 25. Ave. Syid, ncerved Ri- 
.verside, hat været sysg en halb Snes 
Dage. Zidste Fresdag Akten ferner- 
rsedes Sygsdommem san han msaatte 
fxytteg paa St. Marys Hoispitah da 
man mente, at han maackte under- 
ksafte frg en Operatswm Sondag 
Morgen greb Syigdomcnen endnu 
mere om fig, saa Lægernse anfaa des 
for nødvensdsisgt øjebiitelig at ndførc 
Operationen Sygdommen fandtes 
at være en meget farlig B.l.insdtsakms- 
bete-Meist For wogen T«·rd fwen var 

det unift, om han vilde vinde igen- 
nein. men nu meddeleg dot os, at 
szan er i god Bodrjng. Or. Nie-Ren 
er gift osg .har Hitjtru og 1 Born. 
THE hin-Wer ask bgn snart maa fuLds 
stcensdig geinvinde Helbredet.« 

Ida ret vi fkønner, er den om- 

mer Barber Nieskfen Præstierne N. 
Z. og A. S. Nielfens Bruder og 
Past. A. M Anders-ens- chø. De: 
glceder Os derfor meget We a«lene, at 

høre om han«-Z Stykzidostm msein scrrlig 
at erfare, at han er .i Bedri-ng. 

—-— Fra Anker ås Becks Frilsanids 
Koloni i St·asnsley. S· Dak» stri- 
veg den 15. Nooernberiet pri- 
vat Bres: »De flestse af de Dan- 

ske, der i Fjor tog Land, er nu kom- 
ne og hat lssosait sia derude. Hvasd 
Avllingen ansgaar, saa hat den vceret 
Ist-kracht her i Aar Ia »aus of com- 

squash« o. f. v. alle Sslags Sceld i 

prwgliige Etsemipslarer smiler en i 
Mode -fra ,,Real .Eftate men’s« Bin-« 
duer. Jo, denne Pakt af vor Onkels 
Domain er ,,all ri·g«ht«, og Folst 
ftrwnmer hertil fra alle Kanten Pri- 
fcn aaat jcevn-t giodt fremkad Der 
ex foækt »busy« med ast reife Pyg- 
ni«n-gerne, ifylsde Gaden op Og grad- 
Kældeire nd og lceaae Gemme-For- 
tov. Men her but-de være mange- 
flere Hnse under Opsførelfe, da her 
er en stox Mangel paa Lejkighed 
Psaa den nye Jernbanebtio over Mis- 
fioursi arbejdes Nat og Dasg nie-d to 
Stifter.« 

—— Jsføslge Meddelelfe i ,,Folkets 
Mosis« serveredes der Aftensmaalli- 
der i alle de site dainste lutherske 
Kirsker i Racine i Wis. pasa Taksr 
geslfesdagen, oia alle var de steckt-i 
des-Aste 

-s-s Det gaar lyftigt mesd Forer- 
delfevne j Ompasha Om de færUJ 
gaar ud over vore Landsmcend ved 
vi Me, men i alt Fald meddeler 
,,D. d. P.« asf sisdste Uge, at man 

ensdnu Elle hat fundet de Banditer, 
der sidste Uge p-lyndtede og staknslog 
Hr. Chas. Rasmitssesn, oa at dømme 
ftia de mange ,,Holsd1ups« H·istorier, 
Bladene bringet, drdver de og deres 
Kammetater ensdnu detes Værk her 

i Byen Rassmussen hat trods sine 
sirære Bestadigelset iike været festge- 
ligsgende, men passer hver Dag sin 
Fiorvetnsing. 

Og visidere .f«ortæller sfamme Blad: 
Den danste Massør Henry Hausen 
blev ci Mandags Atftes antaftet a«f en 

Bankdit, netop «s·on·. han nsaaesde tsil 

sin Gadedør paa Hamen Street i; 
Methoden aif 3Z· Streck. —- Rede-» 
ten hont en stor Revolver frem forj 
Hausen -o-g affordtede ham haus! 
Pengsr. Da i sdet samsme et Pars 
Spadserensde neu-mode isig, tmnktkdeni 
Were-de Nover Hausen kil at gaa 
basg som Hufei, hvok han saa fee-Id- 
fsrte Ahn-dringen der dog tun af- 
zaiv et Mrdkfulldt Gutsdut og übt« 
Smwaipengr. Det var sikke not for as 
den Mehl-W, Esynbei Mdiktem og 
W EIN-VI MO- sI;«-VIU « M- 
M M M Wi, IMDGI ei san 
tmä Mc Ia W make M, 

I 

kHansen gjorde, som der bslev ham 
zbefasleh men under den højtøstede 
.T·ale, der strdspawdt sig sjsmellem de io 

Mænd, after at de var komm insden 
for, vestkede Mrs. Haufen, og 
hun ikom n.u insed atf Travpeerne 

det Motte Livnød Da hun 
lsatte-de Situationen, sflede hun fiorbi 
«Bandi«ten og ud msidt pasa Gaben, 
tihsvmr hun gjoride 91nftrig. Nu kam et 

lPak af waoerne ti«l Stehe, og RI- 

trgerem »der anede Uracrd, tog «i»ls-omt 
fslugten osm basg Hufene. De: lykkes 
Ist-es ist-te at griibe ha:m, og sing-en aif 

de til-Elende Folk var fiorsynet med 

lVaabekn De.t er en Sekundng at 
’Mrs. Hausen er alvoriisg site-tm over 

idet passer-e«de. 

—— Past. P. P. T:h-oreby, som 
jo er vel xkensdt blandt »von Les-fere, 

icsg fom af Heltheds Henfyn er reist 
lyjem til Da·nmark, Hvor hasn pag 

lsin Hjem-eg.n, Oft-Lolliaind, ivivkew i 
den indre sMsisssions Tjeneste, hat 

ndcrhjemime udgivet 6 Prcedkkener un- 

cder Tiklem ,,Det ftore «S.pørgssmaa1« 
lspm scelgses til For-del «for et Mis- 
,q"ions·h.us paa ØstiLollxasnsd hvior Pro- 
«prie-tcer, fette-re sGa-«Jrsm-is’sionær Clau- 
Yfen, hiavde sin førfte Virksomshed 
YBaade Prædiskensamslingen og For- 

m«aale«t, fom »den scelges for, ausbe- 

-fales ivarmt -a-f Pastor Asschemfeldt- 
IHianjm 
I En lille Julegqve. 
Itil de hellige i Dummst, forlsiat af 
EVsilhelm Becl’s Verm-er, Aargang 
jfor 1906, er just modtaget fria Dan- 
marl. Juliegaden er nu rediigeret If 
Sognepræst Ehr- Ly-nqe. De ibør 

ztøbe den lille JulrgaIve, del er god 
Julelæsnsing Pris 20 Censts i fint 
Qmsiag. 
Danifsh Luth. Publ. Houfe, 

Bhaiir, :: Nebr. 

Excukslon Kstes los- tlie Holiclsyh 
Ha tlse N()rt-l1-Western Lins. Ehrenk- 
sion tickets will be- solrl at- reduretj 
rate-S un njne klares-. December 20. U, 
22, Lil. 24. 25, 30. BL« 1906, and January l- 
1907,goo(l returnjng until and including 
January 7. 1907. t» Atatlnns on ihn 
NortlkWestorn Lin-z (inclu(ling (’. st. 
P. M. sc (). ll’y.), anil t s points on cer- 
laln other linkes. for full details ok wniclt 
apply to agents chiisago G North- 
Western li’y. 

Very low Rates to Nation-l Wool ükowm’ 
Association. solt Lille city. Mal-. 

Yia tlus North-Westens l«ine. But-ur- 
sjon ticlcets will bo· sold January lö, 16 
antl l7. with knvurable return Hauts- 
Apply to agents clijcago E North- 
Westem li’)·. 

! Vety i.ow Rates to Lincolsn Neb- 
L Via the North-Westen! hine. Excurs 
lsion ticltcts will he solcl December 11. to 
slsL inclusive. limited to return uvtil 

sbecember l7.. inclusive, on account 
of Nebraska Corn contkst ancl Con- 
vention. Apply to agents chicago å 
North-Westen! R«y. 

—
 

90 IS
 Jule 90 

En stor Sending af Julesager er 

modtaget, og steige-Z allerede rast- 
Vj har ogsaa over 1500 Pund 

,,Candy«, alene for Julehandelen, 
til 13 Cents Pundet. 

Bande gammel og ung invitereis 
ljjertelaigt Priscrne er altid de la- 
veste. 

»The Blait Racket store«. 

—
 

II
 ll ll 

Nu er det Tid at beitille 
Julekort. 

Vi hat de qlmindelige til 5 os10 C. 
Tog naqle nieset pen- nye til 15, 20, 
og 25 Gent Styls-b Dust at in 

i nssle for edeks Zaubrer-! 
VAMSU IMle KOUSZ, 

suny miss- 


