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fJudcaudet. 
Spredte Ruhe-ein 

orthern Pacisic Vanenä Forijenesie 
lngnst Maancd var 81,256,000. 
Ei siort Kirkeorgel, forfcerdiget af 

ir-, er den sidsteOpsindelse i den mu- 

ske Bei-den. 
En Uldhandler fra Australien blev 

fteret i Syndngsi Sau Francisco, 
aget for at have bedroget en Bank i 

bourne for 1870,000. 
iEn Neger ved Navn Charles Cole- 
blev lynchet i Fredngs i Flemings- 

sey» for at have voldiaget en li- 

Pige. 
James D. Poe-ter, Udenrigsmini- 

Bayard farste Azsiftent, hat ganske 
tet indgioet Regieringen Anspgning 
Afsked· 

En Hoiroelsiokin hjemspgte sydlige 
igan forrige Tirsbag. Megen Ska- 

leo anrettet paa Farmejenbom vg den 
Warten staaende Majsgrøde saavel 
pan Skovstrcekninger. 
s Lebst af et Ilir er der i Char- 

n, Syd Carolina, repareret og 
opfsct over 6,000 Byguinger, sont 
ebelagt ved Jordstjcelv, og de Penge, 
er nnvendt pau dette Arbejde, bele- 
fig til 84»300,000. 

J Greenville, Dorfe County, 
o, blev CountytasferekensPengeskab 
ngt fertige Seindng og bestjaalet for 

848,000. Kassereken var rejst pna et 

øg til sin Feder i en ncerliggende By 
paa Tyvene hat man intetSpor. 

Eksprefsagent J. F.Merwin, soni 
rrige Maaned wvede Kontoret i 
Its Falls, N. Y» for 36,000, blev 

steret fertige Munde-g i Henkersoiy 
5., og er nu pqa Vejen tilbage igjen. 

fandtes i Besiddelfe nf83.,400 af 
tjaalne Penge. 

J fertige Uge begtavedes i Vera 
zen Mand, sont havde opgivet sig 
ære 153 Aar. Han fulgtes til Gra- 
af sine tre Sonneix som respektive 
- 120 og 109 Aar gamle. Dis-se er 

U stcerke og kraftige Mcend med sele- 
t Haar. 
ForrigeLordag var den sidsteTag af 

ekSMaaneder, soniRegieringen haode 
for Jndlosning af »deedollars«. 
sont ikke have benyttetLejligheden og 
Ist de, som de maatte have, vil ikke 
faa mere for dem end hvad seer Me- 
et er væi«d. 

Tet begynder at tynde ud Paa 

neil Bluffs äu Salooner. Ter er 

gfalden cn for Prohibitionisterne » 

llig Dom i en niod to Saloonkeepere 
sc Zag, og Folgen hat vceret at ni? 

looneri Lober af faa Tage har lus- 

Eælfangeren »Patt)finder« koni i 

Udtlgs til Viktorie-, B. C» med 
TSceL Medens den var i Beh- 
Ibavet nmdte den blot et Stib og fis 
CU vide for ved Llnkomsten til Pieto- 

, nt andre Zælfangere var tagne af 
crikanske Krydfere. Tsette er anden 
US st et Scelfangerskib lykcelig har 
Ssaetdem 

»» 
Er-Guvernpr Aiken af Syd Caro- 

Cdsde i Onsdagsi sit Hjem i Flut 
ck- Nord Carolina, 81 Aar pas-mich 

Skjsndt den storste Slaoeejer i Syd Ca- 
Hrolina oed Borgekkrigens Uddrud mod- 

’ardejdede han as sl Kraft Optim, og 
tog ingen Deli Politik ester 1857, da 
hon hovde udtjent en Termin i Kongress 
sen. 

—- Kaptejn George F. Priee as de 

For. Staters 5te Kapalleriregimente oil 

gierne vide, hvor rnenig Kaonllerist N. 
W. Heeth as samtne Regitnent opholder 
sig, da hon vil sorcere hatn en Faun i 

Kansas, oærd 89,000. Kapt. Price 
blev haardt soaret i en Fægtning mod 
Siouxindianerne i 1876, og Heeth red- 
dede her-n med megen Fake sor sit eget 
Liv. 

—J Bell County, Kentucky, er der 
en 23 Aar gammel Person ved Nat-n 
Andy Johnson, sotn har ikke mindre end 

sein Mord paa sin Samvittighed, for 
hvilke hon nu skol oshores. Countiets 
Authoriteter har anmodet ocn at saa 
Tropper sendi, thi de srygtersor, at 

han enten vil drcede helc Besolkningen i 

Conntiet, eller at han vil blive hcengt, 
førend Donnncn er salden. 

—- J New York var Arbcjderdagen en 

loolig Helligdag, idet alle Ekgchoiiges, 
Banker, Retter, ossentlige Kontorer og 

·en Mcengde Forretningshuse var luste- 
de· NEsten alle Organisationer i Byen 
tog Del i Processionen, sokn talte onl- 

trent 25,000. Dagen blev ogsan hof- 
tideligholdt i Boston, Philadelphia, De- 
troit, Milrvaukee og paa mange andre 

Steder, hoor et storre Antal Arbejdere 
beskjæstiges. 

— Farmernes Alliance iJowa begyn- 
qer at blioe en onset Faktor i Politik. 
Under Stats-Fairen, sont iLobet as sid- 
ste Uge har været asholdt i Des Weines-, 
holdt Alliancen en Guts-Konvention og 
vedtog en Platsortn, sont i dens Grund- 
træk sordker Personstakster pon semini- 
ner nedsat til 2 Cents pr. Mil, en Neb- 
sattelse as Rentesoden i Staten sra 10 

til 8 pCt., at Jernbane-Komtnissarerne 
ikke ndnceones as Statsmyndighederne 
men vaslges direkte as Folket. 

—Dampskibet »Woesland« asden ro- 
de Stjernelinie asgik sra Antwerpen den 
20de August og skulde have vceret i New 

sYork sorrige Tirsdagz men til i Sen- 
dags vor det ikke kommen Agenternei 
New York nærede imidlertid ikke nogen 
Frygt hverken for Skib ellerPassagerer. 

sAlle de Oceandampskibe, sont kotn til 

INew York i sorrige Uge, meldte om 

« haordt Vejr paa Havet de sidste sjorten 
Dage, saa de nodsagedes til at lægge bi 

sor en Tid· 
—Det vestgaaende Jltog paa Chiro- 

go, Burlington öd Quincy Banen lob i 

Onsdags mer Aston, Jowa, ind i det 

regulære Persontstog sonr gik i sainme 
Retning. Sooeoognen poa Personstoget 
blev ncesten aldeles sonderslaaet, og det 

starke Stod asstedkom slere Rister i det 

bageste Lokomotios Kjedel, hvorved 3——4 

asPassagererne blev sleint skoldedez ialt 
kom ni Mennesker tilskade. Katastrosen 
skyldes en Banebetjcnts Forsomrnelighed 
ved ikke i rette Tid at give det nodvendi- 
ge Signal. 

—- Herman Behrns. en 22 Aar gam- 
inel Mater i Kansas City, er bleven sor- 
færdelig iorliadt as sine Nabocr paa 
Grund as den Mishandling han udooer 
niod fm Familie. Forrige Sondag Es- 
termiddag kom han bernset hjetn og be- 

gyndte at miglmndle sin Faden To 

hanH Moder og Softer lagde sig imellein, 
gik hans Vrede ud over dem. Nahoerne 
kom nn til og trodg han var sorsynct 
nicd en Dis-e blev han overmandet. To 

Hundrede Mand tog sig as ham med den 

saste Beslntning at hcenge haar, og de 

tog ham nedooer til Broen. Et Reb 
var aller-ehe lagt om hans Hals og skulde 
straks blioe brugt, dato bevcebnede Po- 
litimænd kom til og betnægtigede sig 
Voldsmanden, som nesten var dod as 
Skrcek, og arresterede hun. 

En stell-en Janeilleseth 
Det aarlige Mode as alle Este-com- 

mere asWilliam Gaste-V st» hat sun- 

det Stedi Monat Moriah Kitte, som 
ligger sekMile sydsest sorSaleat,Jll., og 
der var henimod 1000 Deltagere tilstede. 
Familien Gaston vat- oprindelig sra 
Franktig, hoorsra den dleo sokdreven 
under Religionskrigenr. Williant Ga- 
ston, sk» var sIdt i Nord-Carolina 
1765. Under Revolutionskrigen lod hatt 
sig hoeroe, og var i sent Aar en as Ge- 
neral Washingtons dygtigste og tapreste 
Soldaten Hans Familie bestod as Hu- 
stru, sire Sonner og sent Dotte, som 
alle deijendte sig til den resortnerte pres- 
byterianske Late. J Politik tilhsrte 
Mandene Whiggeknes Parti. 

Williant Gaston haode en Onkel oed 
Navn Jnstin Gaston, sont tjente i den 
nordanteritanske Frihedsktig. Hatt var 

Fader til ni Sanner, sont alle gik iKant 
pen nted sitt Fader og seks as dent soldt 
sor engelsie Kttgler. Da Justin gik ind 

iNegitncntet, oar han 80 Ant« gantntkl 
sog besad alle sine Rai-vers Agtelse og 
sTillid. Da Tarletott’s Mit-nd i 1780 
nted toldt Blod haode ntytsdct en Dei 
Patriotet«, sottt stod under General Vu- 
sord, vangnede Justin Gastono Patro- 
tiotnc. Hatt sntntnentaldte sine tti Son- 
ner og alle sine Naboer, hookas ntange 
oar bcsloegtede nted hont, og hojtidelig 
lovede en sont alle og alle sont en, at de 

aldrig vildc afltkgge Trostabsedcn til 

England. To en engelskOssicet sit litt- 
derretning ont Gastan Optrtrden, aslag 
de hatt hant et Besog sor at san hant til 
at srasalde sin Beslutning, nten sorgsa- 
oes. Saasnart sticeren oar gaaet, 
santntenkaldte Gaston sine Venner og 
den lillc Stare as tredioe Mond nted de- 
res Flintebssser sorbleo hoo hatn otn 

lRatten. Et tnangedobltelt Atttal as Eng 
spendete havde slaaet Lejr ikke tnange 
FMile borte og den lille Siate as Pan-to- 
1tek besluttede at angribe dein nden 

noget Vatsel og ont ntnligt drioc 
detn paa Flugten. Dette gjorde de- 

sden paasalgende Dag og var ntegct 
heldigr. Dette havde tilsjlge, at Fri- 
hedstjrerligheden blussede op nted for-ty- 
el Starke, og Hundrede as Mand, som 
haode trenkt at give op, tog stent deres 
gamle Risler sor at satte dent istand og 
dannede Starer, som haode sat sig til 

Opgaoe at sordrive Englandekne ud as 
Landen 

Williatn Gaston opdrog sin Familie i 

Gott-Carolina og kont til Illinois i en 

stemrykketAlder. Han havde to San- 
ner i Krisen 1812, seks Sinnes-nan- i 
den ntexikanske Kris, hooras to bleo 
dreht, en oed Jalapa og en ved Mala- 
tnoras. J Borgertrigen haode han ni 

Sinnes-nun og tke og tredioe Sonne- 
stnners Sonner, hvoras to var Ossice- 
rer og andre Prasier og Lager-. To var 

Medlemnter as Staten Illinois Senat, 
nemlig John Cunningham, en gammel 
Bot-get i Salent, og William Gaston, 
jk., nn dsd og som leoede i Haines 
Township. 

William Gaston’s sidste Hoilested er 

den gantle Kirtegaard, som tilhorer 
Covenanternes Kitte, og om dett Bygi 
ning kan der sortælles ntange interes- 
sante Ting srn de sidste halvtredsindstyve 
Aar. Pladsen til Kirken blev valgt as 
MrH. Margaret Kell, den celdste Dotter 
as Lsilliant Gaston, og hun var den sor- 
ste, som blev begravet paa Kirkegaarden 
den lsde August lle. Kirken blev op- 
sarti 18537 og Onttostningerne udrede- 
deH as Fantilierne Kell, Cunninghant 
og Gaston. ,,Onkel« David Stradley 
sorarbejdcde Prædilesiolen, sont naar 

halvoch til Tagen ,,L3nkel« David le- 
vcr fremdeles paci det satnme Sied, sont 
den Gang hatt byggede Kirken. 

Til denne Sammenkomst var dermodt 
Slagtninge sra alle Landetg Kanten 
Lucinda Shelton, en Dattetdatter as 
William Gaston, tont lige sra Califor- 
nia sor at være tilstede. Flere Sang- 
loartetter og Musilkorps stetnmodte vg- 

.saa. Der bleo sreatoist en gammel La- 

stebogiMathematih som var benytteti 
! 1748 as Robert Gaston og nu opbeoarei 
iom stot Helligdont of Nischel Gatten. 

Der bleo holdt Taler af mange Gastons 
og af fremd-asende Mand ska flere Kan- 
ter af Landei. De Defcendentek, fein 
nn er ilioe efier Williain Gastons ieks 
Sinnek ndgjsr nu henimod 1000 Perso- 
nek. Tre of dein et Bsrnedjrty sm 

Betrieb-eng Born og over 600 Birne- 
bskns Bernedmk 

Samtnenkomsten var nieset liolig og 
vil lange stan i de iilfiedevciendes Erin- 
deing. Dei er endnn ikle ofgjort, hvor 
det nieste Mode stal holdes-. 

Ugenö Nyheder fra 
Utica-wen 

Tyrliet. — Meddelelsen ein at Tyr 
lief hat sanitykkei i Principet om russisk 
Miegling i de bnlgnrisle Affe-tret gjendri- 
veo officielt. 

Spanien. —- Den sponsle Regie- 
ring hat« lesladt Mr. Toane, den ame- 

rikanske Missioncer, der var fangflet i 
Manilm 

Franktig — »Im-mal des De- 
datg« siger at FyrsiVismarck ej oil som- 
tylle i at optræde som Magler Organen- 
de det bulgnrifke Spsrgsinaoh uden at 

iblive nnmodet af Magterne om at gisre 
dene. 

Jalien — Fern Tilfaklder og to 

Dsdofald af Kolera anmeldtes i Rom 

Jen Dug forrige Uge. J Palermo on- 

nieldtesz ni Tilfælder og 4 Dsdsfald; i 
Trapani 12 nye Tilfcelder og 8 Dpdss 

Ifald, og i Catanin tre nye Tilfaelder og 
"et Døddfsld. 

H ol l an d —- Ca. 500 Socialister 
i Hang foretog den die ds. en offentlig 

jDetnonstration i Anledning af en fang- 
jslet Leders Lødsladelfr. Under Jublen 
Tblev en Del Opisjer udsprke, saa Poli- 
Tiiet san sig nadsoget til at indskridr. 
ifFleke Personer sauredes og ilke faa arte- 

jsteredes. 
Bu lg ari en —- Det nye Ministe- 

rium hat tiltraadt Virlsomheden. Alle 
« fka Udlandet kommende Telegranier nn- 

Iderkastes streng Censuk, og udenlandfle 
Blade et fordudie. —- Tyrkiet vg Rus- 
tand striver haarde Ttudselsbreve til 

.Fytsi Ferdinond. —- Jtaliens Holdning 
erloetydig, Englands er ofoentende og 
Biginatck er naturligvis nn focn altid —- 

Figuren i Kredieng Centrum. 
Stordritannien·— JTorsdags 

oostod Brand i Theairei i Exeter under 
en Foresiilling. En Panik opstod og 
inindft 130 omkom i Flammerne. Tyoe 
af de reddede Perionek eke senere afgaaei 
ved Dsden i Hospiialet. —- Sir Jaines 
Fetguson, Udenrigs - Departenienteis- 
Parlameiit-Sektetær, nieddelie i Dus- 
dags i Undekhufet at Regjetingen havde 
modtaget Underretning oni at Tydskekne 
havde affat Kotigen as Samoa, og at de 

engelsle amerikanske Konsuler i Asia hao 
de protesteret imod dene. —- Den alinin- 
delige Mening i England er, at Glad- 
stone inden længe vil attek komme til at 

staa i Spidsen for et engelsl Ministeri- 
um. 

Van Wycki Dann-broc. 

Sau kom han, den Edle Borger og 
tappre Fadrelandgvem For de allen-le- 
sie af os, var det jo vort forste pas-Juli- 
ge Mode med ham, som vi igjennem 
hans balde Optræden i Retfærdighedens 
og Folketg Navn i Nationen-J lot-given- 
de Kann-e hat lært at elske og agte. 
Men det er en ufejlbar Lon, at en 

Monds Færd og·Handlinger er en Af- 
glands af hans Karatter og Hierfesz Jn- 
dre, dekfor hat-de vi i Forestillingen 
paa, Forhaand et Billede of hans Udse- 
ense qs Besen. Qg det passcde vistnok 
ogsaa Idagtig for de flesies Bei-kommen- 
de. En je:vn, fuupel Olding, der rig- 
tig syntes hjemme blandt Farmerne, 

ltarvelig men tiekkelig klebt, af anselig 
sog manbig Legemsbygning, under den 
hsje Bande der krones af 63 Vintrei 
such-übe Haar funkler et Par starpe Pi- 
ne nnd ncsten ufotmiudsket tin-hemme- 

ltgt Lin, en ttdprceget eontetst Riese len- 
tter Bestentthed pg Knrnkter til det man- 

dige Anspa. Stint han since der pna 
Teibttnen nted htevet Arm medens Ord- 
ftrsntntett nted Fynd es Istt rullerfketn, 
hnns ildfulde Oje og glattagede Ansigt 
ltttter Lit- og slvotlig pnttiotisk Udtryk, 
spievet Tilhsretnes Stanke ttvilkaatlis 
tilbage til Revolutionetts Tiber, da en 

Otis’ dg en Adntns’ Vettelenhed ttendte 

Pstriotismens Ltte i Folkenec Btyst. 
Vejret var stetdeles heldigt thtttdttgs 

for denne den stsrsie Summe-somit nf 
sit Sltth i Howard Connty, og Otneg- 
netts Befolknittg tttsdte i dett Grad sont 
forventet, idet satt at sige Alle, tig of 
etthvek Natiottalitet, gav Mede. Mett 
med Hettfyn til Tililtttttingen fes tier- 
nete Ikredse vat· der god Grund til Stuf- 
fetse. Men det havde jo tigtigttvk sitt 
særegne Aarsag, en lille kunstig —ikke 
naturlig —- Hittdting. Det syneg nun- 

lig, nt Jerttbatteselskabet var mindre 

naadig ittklineret overfor Fotsehnvettdeh 
Stationeforvalter Carlson iTattttebrog 
hat-de paa Kotttiteens Antttodttittg heu- 
vettdt sig til Kotttpagniet qttt at fna ett i 

Attledttingen Ekskuosiott istattd,ntctt Or. 
Carlfottg Bett blev tttsdt ttted kold For- 
ngt, nagtet Kotttpagttict ved alle andre 
mindre detydclige Lejligheder ellers er 

villige ttottil nt lnve den-te Slagsz Syst- 
tttre og ·tttake tttoney«. Detttte Uvillig- 
hed skyldes, at ikke flere af dem, sont 
bor for lattgt bot-te til at bruge egett Ve- 
fordring, ikte kont. Det er os sattledes 
fortalt, at en Dei tttaatte blive tilbage 
i Grund Island-, fordi der par itke 

Plads til detn i det ordincere Tag. 
He. Getteralett og de Frentmede (fra 

Hall Cdttttty og St. Paul), der kotn til- 

ligetned hant, bleo ved Tagets Attkotnst 
ont Fortttiddagen modtaget af en Depa- 
tntion nf Tattnebrogs Bot-gere, sont un- 

der Egkorte af et ftort Mttftkkorpä (Lottp 
City Band) sprteHeedersgjæften og Fol- 
ge til den nted Futter og Grøttt festlig 
stnykkede By. 

O, hvor det var glcedeligt, at Von 
Wyck sont her ud! Fall iptttgte efter 
hont, og tunde nteppe oppebie Tiden til 
He. Senatoten hat-de nydt sitt Mit-dass- 
sptm efter sin trættende Nejir. 

Kl. 1 fantledes Publikum i Perlen og 
Dikigenten, Hr. T. J. Sten, foreftille- 
de i fnn velonlgtr Ord Talen-m og ntt 

h- ldt Von Wyck een as sitte tarnktertstiste 
Taler, der verede haloanden Time, og 
vandt stark Tilsltttning ag Bifttld fra 
den store Forstttttling. 

Redaktør Hedde og ist-Tentam An- 

derson talte senere, og sidstttævnte und- 
lod ikke at anvende statp Lud psa visfe 
politiste itttrsede Hoveder fra St. Paul. 
Tilhcengere af Ningiyftemet her i Byen 
var jo ogfan til Fest; mett det blev min- 
dre tttotsotnt under det uimodstattelige 
Vceld nfdrpje Sandheder og Faktn frtt 
Registet·tte, der frentbtuiede frtt Ander- 
fons kraftige Lungen Sitten det kun- 
de vride. 

J ttasfte No· fkttl vi give et nogenlttude 

Treusåfjkmcwk ! Pen- lN Evas tun-or oRoERJ 
W M ZEWG WHWE GUUWEE MASS! 

TM MCASC -30 UNIOU sOUAKLNM- OALLA 

L» » Ast-Ams- res. 

Stier-neu 
THE sw. 

PUBUSUIQD EVFJRY chDNESDM 

IV PITII IIIIICU« 

St. Psal. Naht-akt. 

hu s Honor-l clkculatmu among U 

Schutllnsvlaa public of Nebmksz lis- 

lt pro-onus suponok mutato-o- to stink- 

Use-n. 

lcmtstl at the P. O. It st. III-L Neb» u second clus 

Anktionl 
Undeklegnede vil Jkedachh den Wle Sep- 

tember. lss7. Famil-pag Kl.10, dortIKlge 
Ied Auliiom paa Formen ved Tut-leis Wett, 
to Mal noch for Dunkel-rog, en usw-tut 
Istssefstulns, beslcamde l: 

7gode Mallelsm 25 Sm. lo- og use-Carl 
Kom- og Stube samt 10 .Ikalve. Endvldere 
2 wank- FIL ll Donner og 2 Patlespi. «- 

Et Var-i Fammdslaber og Handel-gebt ital 
ogiaa boktaIlltioIIet«eI-. 

sichs-. — lsl Mannes-Ist Heime-IT 
10 plsh Rubat for Kommen 

Welt Jenien. 

—«.«—--...-.,.——« 

Tempekeneessforequ 
holdes af Hi. A. B. Vecder i Central 
Pakt Hall i Dannebwg Fredachy den 
lude September, Aste-n Kl. R. Publi- 
kum i Almindclighed —- faavel de, der 
ikle hylde Sagen, som dene- Tilhcrngcke 
—- anmodeg ventigst oIn at komme, da 

Forcdmgct oil mke lirkcgnel pan al dis- 
kutere vg freindmge Gaum der vil has- 
ve Interesse for alle. 

Kvlnvernes Afholdsfokmlnq 
aflmldcr et evangelssl Afholddnmve ihm 

prevbylmanllc Fehle-, Sondag den lsdc 

Lem» Unmu. Kl. 4. Publthtm mdbydes 
hjcncligfl til at ovcrvustc Moder. 

Routine-« 
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