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rettet iniod heim, noget der visit-rund
rste Klarhed, den selviske Partisihek
den

a

ene

Side og paa den anden Sidt
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mbndcr et Billede as en Hob sknsssedt
ebrodszpolitikers Ondskab. Hvadsani
end offensiv Partiskhed hindrer Dakoiat indtage den-z suld bercttigede Plads
m sedemle
Saniling?s Og saadanne
kikle Sporgsniaal soni Hennepin-Kalen, Jernbanelovgivning og Omsorg
det offentligc Landomraade trængeg i
ggrnnden den ene Gang ester den anHvilke Reforme tiltrcenges der ikke
rangportvassenet, Pengesysteinet, Land
n
men,
Arbejdersagen o. s. v.
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Lkse at slibe«, ellei
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ftligter for at skade en cller anan
Vl!0polist, hnis Jndfiydelse ninn skUldeI
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Vedkage nagte faa Vesluniinger, for
at knnne
oploch sont en Forsamling
hat »gjvtt Noget«. Andre Reflektion
ver den
hojc Kongres hat vi ikke
MS
vel ere de ikkc smigrendc, og
andet end smigrendc sor en Nation,
taaler slig en Krckiikelse as Pligtcn
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——J Davenport Ja.
og bencegtede Nationalregieringeng
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kratiske Nationnltonvention i Chieago
1864, fotn notninerede Mc. Clellan for
For. Statens Præsident og erklcrrede at
Krisen mied Syden var et stort Misgkeb,
men ved Valget seit-ehe Modkandidaten
tned en overvceldende Majoritet.
Den
demokratier Nationallonvcntion, sont i
1868 blev holdt i New York, tut-minnede Seytnonr for Præsident, men bleo
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folidefte Byggearbeide, sont uogensinde er udsprti den
Del af Staten. Der stal være tre store
Brofpand i en Længde af tk75 Fad, vg
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Sangforening »Wienergefang-Verein«

vil komme til Milwaukce i Sommer for
i Uti at deltagei den store tydske Sangerfest

studeredc hatt Lov og bosatte sig
MU- J 1841 betkaadte
han Offent- dersteds.

kdms Lobebanc ved at blivc
Dek er omtrent 3500 Tsmmerhugsalgt som
oktat til
Assemblymand. Efter dct gere i Arbeide omlring Marinette,
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Torsdag i Philadelphia. Som Taler ind
tog Gangh Rang som en as Amerika·g 4
niest veltalende Mand. Han blev ssdt
1817, udvandrede til New Yorki 1829,
blev Vagbinder ag drikfældig. J Oktober 1842 over-var han et Tetnperanee-Mp
de, aslagde Lastet og bcgyndtc snart ester at advare imod Drittcondet.
Hans
Bewmmelse somAsholdsprcedikant spred
te sig hurtigt gjennem de For. States og
Kanada og naaede endog England. Han
bessgte England s Gange. Forste Gang
blev han madtaget tned Spot. Anden
Gang derimod blev han hædretmed en
Veltomsthilsen undertegnet as 100,000
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folgende ,,u«feilbare« Reccpt for Hetbre
delse af Mayorens fiennne Verkesingen
«Tag to gilts« (ca. H- Pint) encnneskelig
Godheds-Melk fra Bxystet pas Redakws
ren as Chicago »Tribune«; en
hats

Vei. Det er ikte alene Arbeidere
Gaardmiszsionem sont deltage i Midnats
missionen, men der erogsaa Medlemmei
af hsjere Standsklasser, fom fuld al
Tw og Kjærlighed til Jesu Sag, pun-

Pennyvgsgt Nyhed (hvig det kan blive
fundet) fra ,,Evening Journs1«; et
Hundrededels Gran Sandhed fra India-

be forvildede

Tiendedels Gran
nnpolis »Journal« ;
Mavesaft pna Redaktsrcn of ,,Evening
News«; samt en Deaabe Blod fra Pegefmgeien paa hver af Dan Nays 2,000
falske Vom-e. og kog dette i en Gryde.
Brng fom Bkænde Sagfører Greens
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iubunviie gamle os
strendighed, at der endnu findes Mir-id, besät-get
Tivosirmer og Art
sont, trodg Politikcng utallige Saat-er mpe Bemerset-; fort sann alt m Bockka
og F1·istelser, hat« beoaret den intuiver-set
heruntean
tive Hædeklighed eller Grundærlighedz
Arbeit-et mifpecö iolidt oq smukt at engem
Mir-id, der hartilstmskkelig Respekt for mcl ovet Vogt-indes, H. AUMUL
Sandheden og Nidkjrrrhed for deres ParHast holder jamnns Prio sont der siore Bog-

sorrige Ugc et Forsslag oni
at det stulde tillades Chicago, Burlings
ton ö- Northcrn Bauen at lægge Spot
ind til Byen.
Thronen. Flere mistcrnkte Personer er
Flcre solidc Forretningsincknd i blevne arreftet«ede. Fnrft
Kareagcorgess
Yantton, Dakota, vil paabegynde en vitch hat lange varet Prastendent til den

enstennnig
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nens, Partiskhcdens og Hyllerietci Tiber
er del en glædeligt og lieu-kommen Om-

—

—

var

engelfke Sanktidigcc Fast-d.
Ging-! sibsie Nummer.
J diese Demut-aufstie-
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naar

Aar SWUMØL
Han
NW York, blcv i en

graste Regieising
land staat fast i sin Beslutning, at
mod-!
satte fig cn Krig niellein Gartenland og l
Tyrkiet.
l
En Depesche fra Veli ll
L o n d o n.
grad start-, at der cr bleoct opdaget en
hois Forntaal det
jSanintensoargelsh
var at dethronifcre Kong Milan og satte
Finst Alex-ander Kareageorgevitch paa

Wyoming.
may den ældre her i Bycn blev Nat til kmoer Brydninger og foraaiager Saat.
——J Longmant, Evl., liar Farinatned en tyk fort Sub- Og de Mænd sont udfsrer denne Gierne plejet i over 14 Dage, og paa slere Mandag oversinukt
en
ellek
anden
stants af
ubekjendt Per ning ere Partietg virkelige Velgjørere,
Steder hat man saaet Hade.
at
Statuen nnd- Nationens fande Patrioterz men de, som
Dct soreslaas at opføre en Regie- son. Derhaabes dog,
politiske Sknephth tun leilighedsvig ringsskole i Carson, Nev. sor at ander- gaat Bestadigelsr.
sage at overkalke Forbrydclfe og skjule
hat han ladet ltorc fra sig; man hans vise de 2,000 indianske Bern, sont sinch
-—-Der meldes, at M. De Frencinct «Misgreb i Forvaltningen of de offentlige
Meninger og Rand hat nltib vcetset højt i Statut
foreslaar at udsastte den internationale Anliggcnder er Republikeng værste Menskattet af dct dentokmtiske Parti. Hatt
-—Man harvede sog saaede Hvedei Udstilling til Aaret 1890.
der, om man skal dmnme cftek en fqadan
hats i dc sidfte 15 Aar stadig bot-L paa fin Edmnnds Co., Dakota, sidste Uge.
n
o
n
Lo d
Agitationen til Fordel Fremfærdg praktier Udfald.
Den 4de Bro over Mississippi-Flo- for
store og oktdnrkede Faun nær Utica og
nbeskiæftigede Arbeidere paagaar
Naar Hin Andcrfon opfordrer Landsotntalcg as Naboer sont en mävillig og den i Miiiiieaplis, Minn. snldendtesi
fretiideles. Talrige Moder holdes af mcend til Sammenflutning uden Hensyn
hicrlpfotn Nahm
FredageL Den spret sra Washington de fotsijellige barmhiertige Foreninget til
Partifawe, trot· vi at hatt berører en
Ape.
i London og Provindserne for at fokstasse
meget vigtig Sag, og det er vort indexHvorledes kam Brighcnn Young i Midlek til
for de Nødlidendr. lige Ønfke at dette Oprnab maatte auslaa
Sdrevte Ruhe-Oh
Hialp
Besiddelse af den stjønne Cache-Dal?
Hicelpe-Foitdet n- nn naaet op til ANY en sympathetisk Streng i hvek Landgat han byggede et Hus med 4
Beiden-Z Handelsflaade Keller 44,00C Dcrved,
000., af hvillet Velob ZW,000 indfam- 111a11d’s Sind. Thi det er hvad vi tectaHle under og 4 Rum; det stilledes paa ledes paa
8500
De
Sejlskibc og
Dampere.
5,000
Stock-Erchange. Lord-Ma- ge til: en mere kraftig og inderlig Samen Sektian Land san at hoert Runi kam
kommer
Dampere
paa England og at
oonn sagde Ied et Mode af Die-loc- menslutning. Vi tjene hverkcn vort
til at staa over en Knart Sektian; 4
Fond-Koniiteon afholdet den 19de, at Land eller os selv ved vedblivende at istSejlskibene l5,000. »Penge tegjererVei
Karle sov der een Nat, og folgende Dag
den« siges dei« ofte, og det ihar ogfaa ei«
ban troede wt Fondets hurtige Bett var
ge Parti gjennem Tykt og Tyndt; sSligt
gik de til Land-Kontoret ag tog »Pr«eetn: -mikaknløst.
men
med
Spaa
Slags Sandhed
sig;
tjener alene til at forblinde og indskmm
tion« paa hvek en Ksoart Section Estet
Den ioeiol-deinokkatilke Fokknings ke den
en niaa det not siges: iat England es
personlige Synsmaadr. Derfom
folgende Nat sover 4 andre Karle iVogmed at regiere.
Manifest,
Demonstration
angaacndesen
kau
vi
arbejdc i mere Enighed paa alle
nen efter at den er slyttet til en anden
Ved en Jldebmnd ·-i Fort Custei
paa Sondag, næonet Hyde Pack sont
Feuer-, uden at vcere san aldeles under
Section. Gn Tid der ester kam-net
indebrcendte 58 Heile, der tilhørte deti
Modestedet.
Partiaandeus «Baarvirknittg, vil det biInan til LandsKontaret, betaler RegierSvest igg Fiolkenicrngde beFortet stationerede KavcklIri-chimeni.
drage til at hasnde vor Sclvstcendighed og
ingpris for Landet III-»F pr Atvr ag nanedes ved sidste
til 4,700,De sknlde være vceed en 89,000. En
Aarskifte
Retfækdighedcs olelse, og bedre tjene det
averskriuer Landct til Brigham Banng, Wu.
Ting var godt, uagtet Jlden visterpaa sotn saaledeg
republikattske«lsatti, eller hviiken Retning
hat« intaget Haderspladsen
3 0
it 0 9 Btsendeoinabrænderiet
sat af onde Mennesker, at det traf en
man end tilhoxrh end at sløot og ligesont Stortyn.
i
Mand der kunde taate det; han smilet
En Former i Pite Co., Pa. hat sindeo Tndskland
gyldigt folge m Bei fordig de Fleste beBerlin
17de Febr.
Grev von
bare og ijl ved given Lejckighed straffe den
en
58
at
i
ved
trædet den.
sætte
Gift
Reve,
Idelagt
det tydste
Skyldige.
død Heft ban havde slæbt ud i Statut« Moltke, ChiefMatsshall for
Dei engelske Redningsselfkab
Farineren erholdt ais Conntiet Ast for Kleiserrige og Anfsrcr for Generalstaben,
Kisten osg Ricstonsmarkem
et privat Foretagende
hat« i Labet at hver Reto, ag 82 sor hvert Stind.; en er betcrntelig sagLondon
17de Febr.
Det hat net Snnt
1884 reddet 371 Menneskeliv.
Sagen
as 8174.
ikkemindte end 290 Baade anvendte i
Jspataidset i St. Paul, Minn. niod de socialistiskc Ledere, Hyndnmn«
J G r ø n l a n d ere 7,()()0 omvendtt
nannte Ojemed Det skal iktc nægtes, staat frekndetrz trods det milde Vejrssom Burits3, Chanipion og Williamdz, del Wsiinocr, fin alle staat under det dar
er anklagedk for at have ophidset til
at Selskabet hat for sig et cedelt Oper-m hat« vcrrct i den senere Tib,
og Kamefke Missivnsfelskabö Varetægt.
etc« 1
for
for
Opfer,
Foragt
Loven,
Mennesker til Hjelp og Gliede!
as
sig
yderste
valgsoreningen anstrænger
»Kongo bar-letters Vennct«
Hele 18,000 Kudske dg Konduit-- «Evne for at Jndtccgteme ved de formel- Forbindelfe nied de nnlig stedfundne De- hebder en lille Foreningi Gøtebørg, son«
rer ved 4de Sporvognslinie i New Yort -lige Festligheder kan dæfte alle Udg-if-ter. Inonstrationer i London, blev paabegyndt
hat eksifteret siden 5"te Juli 1885 og hat
N. Y. gjordenylig Strike for ordnet Pan Washingtons Fødfelsdag skulde der idag for Boiv Strset Politiret. D( til
Formaal at underholde Vorn vet
Arbejdstid uden Nedsættelse i-Aflmining. spare en stor Fest. Der har, beklageligt Arresterede El Tilladelse til at stille Missiongskolernc iKougo, Afrika.
Deres Forlaiigende blev inwbckommet not, ikke sald1 det mindeste Sne i de fid- Kaution.
Fyrretyvr S tudcn tet ved
L o ndo n
lsdss Feb1«.—— Portiosamine Dag, Striko giordes, saa Ar- ste Par Uger, saa Jorden cr aldeles bat-.
Universitetet i Dublin, Jrland, hat« ucjligi
Man hat« ikte vierethcldig nied Karnevalet nicntet samledes igjen toag.
bejdet stod tun-J stille i 6 Timerl
tilbudt at udgaa som Missio—-K ristina Nile-sons- Nettoinc ftivilligen
Det set ikke bedst ud i Australien. i sinantsiel chscende, ..og det erineget
tkrer.
J de sidstc Maaneder er der ingen Regn tvivlsomt, hvoswidt det hat« vieret Uma: tægt ass hendes Concertionrnci Standii
Gaakdmisfwn eni Eli-benimmt
det gieclder især det .indre aj gen vckrd at have gjort et saadant For- naoien skal hell-be sig til 90,()00K1·.
falden,
Iæret
hat
rigeligt velsignct i det tilbage
V i ce- KO ng c n af Indien, Lord
Gras-set brcendes sont bort ai søgz tlii al lvkal zorretning blev aldelegv
Bandet
Aal-.
J Lobet af Sammet-en hold
den hede Solstraalc, Kvæget dar i Tu- lamslaaet under den state Bcgcistring, Ditfferin, l)a1«.bcsluttet.sat besætte Birma tagte
tes
omkring 800 Moder paa forfkjelligc
sindtal og mangeu sin for kort siden gjaldt sont l)crskedc, og det ernanskcligt at kont- med 16,000 Soldater under Befeling as
Stedcr
iByeIL Missioneu hak virkei
Wen. P:cndergsst.
for rig er nu i Arniod. Deraf erdet let me tilbage i sine gantle Felde-tu
strstilt iblandt det stsrre Antal i Lasten
—Den store transcantinemale Jeruat skiønne hvordav Handel og Kredit stil

bliverfcerdig, vil den have
en Lcengde af 800 Fad.
oratio Seymour, af Utica, N.
J Omegnen af Nib Lake, Wis. lig
Tridvdk
3
Fredagen den 12te Februar, ger Farmerfainilier farlig syg af
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Ei gtædeltgt Ttvens Tegm
Udlaaner Pcngc imod Siikkcrbcdiröv
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have forrettet fotn Uti- Wis.; digse arbeider sm 5 oin MorgeFra andre Lande.
eller fasie (I«icudonnnr.
cas Major, blev han attcr Mehlem af nen til 7 om Astnen incd en Lan, sont
Om- 15
l lig
i
Manneoni
Statens Legislatur og gjenvalgtes fleke varieter mellem 818 og III-to
Yandmauling og HanLondon.
Lord Reichen-n, den
Denne Tanke flog og ved at gjemmeufe Aurg Erim-ian
iNcb1·a-zka.
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til
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sit-e
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