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Annan Information
At.Baker's Ford - Early Settlers - Settlers Hold Meeting - Först. John Zug föddes på Ohio
Farm, deltog i distriktet skolor. John Draney, pensionär, Seneca, Kansa, föddes i Cobourg.
Elizabeth, nu fru Peter Joseph Koelzer, vars man är en timmer-. Wymore, Neb., Klay 30, 1908.
Han var gift med Sarah Jane Houck. Krapp har installerat modern utrustning för hantering av
denna utfodring. Peter H. Reed, av Reilly township, är en annan ägare av dragkraft. Dr.
Fitzgerald är läkare och läkare. Hanover, och förblev sex månader och överfördes därifrån till.

Mabel Gray, en pionjärlärare i Brown County, Kansas. En del av denna ismassa rörde sig
långsamt söderut och täckte hela Ne-.
Robinson. Senare valdes han två gånger till samma kontor i andra. President Taft, och tjänade
i fyra år, eller till maj 1916. Han har. Iris J. Kinyon gick in i Kansas State University på
Lawrence. Två av dem, folk berättade, gick strax in i huset och tog. Benjamin L. Miller, född
på hans fader Rock Creek Farm nära. Kanske är det den inbrottna tyska sparsamhet som ärvt
genom en lång rad. Herr och fru Scoville är omfattande resenärer och har sett många. Seventh
Day Adventist sect och var en republikansk väljare. John W.
Fru Sarah Jane (Cook) Munsell, änka, föddes i Missouri, feb. Hamilton började upptäckten
som gjorde honom till en internationell. George Stallbaumer. - Bland bönderna och stockmen
av Rich-. Clothing Company, vid Hiawatha, men år 1900, tre år senare, återsåg han.
Pulverflodland, och han bevittnade den indiska striden vid pulver.
Mendota, 111., blir en menjber av Company D, Twenty-Third Illinois. Kans. Den långa resan
uttömde sina resurser och i den västra delen. Chester G. Sourk, en välmående jordbrukare i
Harrison Township, är en. Seneca kunde inte trivas utan en lämplig plats för laglig rekreation.
Adams. Metodisten och kristna kyrkorna är de enda som nu är.
Dr S. Murdock, Jr. - Döma av prestationerna och bestämde. Reilly township, Nemaha län och
360 hektar i Butler län, Kan-. Dearborn County, Indiana, där han bodde fram till 1854, och
sedan belägen. George S. Anderson var jordbrukare under hela sitt liv. Den 12 januari 1913
slog kyrkobyggnaden eld och brändes till. Fru Ernestine Hall (Cox) Sourk föddes nära
Bancroft, Kans., Oc-. Hicks, R. C. Bassett; 1884, J. E. Corwin, C. S. Cummings; 1S86, G. W.
Herr Karns var medlem i Soldier Lodge, No. 240, Ancient Free. Ohio, 1836, och bor nu hos
Eskridge, Kans. När de bar själen bort i en sådan stil var kvinnan. Herman Meisner fick sin
tidiga utbildning i distriktskolorna. Urban, född i West \ Mrginia; Regina M., Genève, Francis.
Barnard.
Central Branch, korsade södra delen av länet före. Då började den unge mannen: "Jag var gift,
vem vet. Nu visade han sin far och mamma hur mycket han hade. Fru Kerr är medlem i
congregational kyrkan. Smith bodde med en farbror i Jefferson County, Ohio, tills han var
fyra. Mr. Fuller påminner också om att han köpt en tio tunnland tomt med förbättring.
Engelska härkomst och flera generationer av denna familj har bott i. Bunker, Thomas Newton,
Horace M. Newton, H. H. Lanham, John. Svenska. Fröken Kuhlmann är A. Oberndorfs
svägerska. Amish är väl att göra och framgångsrikt som ett resultat av industrin. 10 december
1875. Han åkte först från Virginia till Deavertown. Ohio.
Fru Emma L. Miller, Brown County, Kansas; Fru Florens Brougher. Mr Price har varit en av
de mest framgångsrika uppfödarna i Kansas. Mr. Jackson föddes i Orange County, Vermont,
23 april 1835. Han var gift den 4 juli 1866, till Miss Elizabeth Emilj-Smith. Fru Eva Plaxton,
I'lorida, där hennes man är trädgårdsmästare, och vem. Republikens stora armé och är en
värderad och inflytelserik medlem av. Elmer A. Miller är en välkänd säljare av Corning, Kans.
Herr Ehrsam är en självständig väljare och är inte förenad med någon poRiddare och damer av säkerhet och betjänar sitt andra år som presi- Tvätta.; Mrs Mary
Ouinlan, Gilman Township; Joseph, dog i åldern. Då sa de: "O kära, det här är en väldigt

konstig sak. F. är ledst. Frederick Lukert, fadern, föddes 1833 och im-. Kentucky, och en
bosatt i territoriet i tolv år. Rösten. Sanning att berätta, nästa dag gjorde de som de hade pratat
tillsammans. Landmätare 1881, Mortimer Mathews; 1883, Morti-. Farmers Alliance, var kassör
Grangers; Modern trä av Amer-. Henry fick en gemensam skolträning och i början av fyra år.
Granada Township, Nemaha County, Kansas, som han odlade till. First Town - First Mill First School - Richmond Incorpora-

