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Sticrncn 
udkommcr Inn-r Ottsxidag 

It. Paul, Nebra«3kt1. 

Peter Bl)l)eson, Uclgiveu 
...-—- 

Ilbonncmcutski-Vilkaar: 
1 Aar i de For.-33tater.. ....... PLIO 
6 Maanedtr ....................... 0,75 

3 Maancdcr ...................... 0,50 

l Aar til Danmark og Sleövig ...... 2,00 

C- Vctalingen eklægges forltudsvis. 

Folgende Rattedsiperetnlngcr 
rettes wonnig oq ere paalidellge. 

ERer Marterort 

chde ............................... 78 

Col-n ................................. M 

Hanre....·....... ..... 82 

Rug ................................ 
62 

revende Sviu ................ 84.25(ø4.65 
Kvæg ......................... 3.25 O4.75 
Smyr ............................. 18 

Æg .................................. 17 

St. Paul Wunden 

Hvese .......................... 57 G 60 

Tom ........................ .. 30 (-Jy 34 

Havre .......................... 22 ((-i 23 

Rug ........................... 34 G40 
Byg ....................... ...... Böccg 50 

Levende Svin ................. 84.25(g)4.56 
Fedt Kvæg ................ .. .2.50fgd3 .2.5 

chende Hons»... ....... ..... 05 

Levende Kaltunet ............. .. 07 

Kaktoflet ...................... .. "50 O 60 
Smøt godt ....................... 12G20 
Æg ................................. 10 

W 

»Stjerncn« sendes nu hvec Oasdag til 

Damnark og Udlandet. Abouncmcnt tun 

82.00 aakligt.T«eter):.t bcdste Budbærer 

til de chere i det gamle Land. Jndfend De- 

res Substtiption nu,«— 82.00. 

ffJudtaudek 
Speers-te Rtihedein 

— »vadler« Don Wien i Chieago 
reiste i Fredags til Tugthnfet i Joliet. 

— Washingtons Fødfelgdag, sidste 
Onsdag, fejredes pan scedvanlig Maade 
vver hele Landet. 

— Det beregnes at ved de nylig opda- 
gede Opiunigsmuglerier er Regieringen 
bleven bedraget for ca. 2 Mill. Dvll. 

— Legislatureni Mississippi har ped- 

taget at pensionere invaliderede ORer 
svldater. vaen mangler knn Guvmm 
rens Senktion. 

—- George B.-Corliss, den sternen- 
gende melaniske Jnginvr vg Fabrikant, 
afgik ved Dvden fvrrige Tirsdag i Pro- 
videnee, R. J., 72 Aar sammel. 

—- Charles E. Henry i Denver, Col» 
som i et Anfald af trimsitory kroozy 
myrdede Dandserinden Essie Movre den 

13de vabr. 1887, blev af Juryen fri- 
kjendt i Lørdags. 

——Dvbbeltmorderen Anschlag, der svin 
i et foregaaende No. ointalt inyrdede 
Ægteparret Hitchcvck, Los Angeles, 
Cal., er fnnden fkyldig i Mord af fvrfte 
Grad og dømt til Døden. 

—MartinLat-sen, en i Fresno, Cal., 
bvsat Dansker, begik forleden Selvmvrd 
ved at skjceke Haler over paa sig. Den 

stygge Handiing blev udført i Famili- 
ens Paaspm 

— Bridget Egan i Rvndout, N. C. 
er neer 105 Aar gammel vg hun siger, at 
det gjør hende vndt, naar unge Falk paa 
80 a 90 Aar kvinmer vg spørger hende, 
oin hun ilke er træt vg danrlig. 

— Lick-Telefkvpet udenfor San Fran- 
cisco er nu vpstillet men vil ikke arbejdez 
Bygningen, hvorpaa det hviler, duer 

ikte. Derfom ikte det hele bliver ow- 

bygget, er Jnstruinentet, svin her kostet 
i Mill., aldeles vcerdiløst. 

—- Gknnd Army Bepublic (det ante- 

kikanske VaabenbrpdreselskaO teeller ialt 

340,000 Medlemmer, af hvilke Penn- 
sylvania her det største Kontingent, der- 

efter Ohio, saa New York, og i fjerde 
Plads kommer Jllinois. 

—- Alle Landets Kvbberminer befindet 
sig snart i Heenderne paa et fransk Spu- 
dikat, der disponerer over 250 Mill. 

Toll.; en Mængde er allerede opkjvbte 
Of dette Kompagni, vg oin de vorige 
ligger man i Underhandling. 

— Barkskibet ,,Archer« fra Portiand, 
Maine, har den Löde Januar i 17 nord- 

Iig Bred., 61 vestlig Lceng. passeret et 

fivrre Antal Tvmmerstvkke, sont antages 
at være en Pakt af den tidligere ointalte 
bortdrevne Tonnnerfiaade. 

— William S. Hvlincn fra Indiana 
er den varste Tobnksitygger iKvngresfen. 
Jo niere han besoæi«es, desto mere tygger 
han, og naar han tirnler dybt eller trot, 
at han give det, gaaik hans chever öp og 
ned fvin to Hammin 

—- Et hundrede knösiste Pölatter lan- 
dedk kanylig i Castte Garben, for at 

begive sig til Knlminerne i Shainokin 

distriktet i Pennsylvania. Jngen as 
dein havde over 34 i Lvnnnen, og 26 va- 

re aldeles nden Midler. llden Tvivl bli- 
ver hele Trnppen titbagesendt. 

— Diana Swenck er den eeldste Kein- 
de i New Jersey. Hun er Negerinde og 
paastaar ut vtere sodt i 1773. Hnn har 
i al sin Tid leoet i Prineeton og hendes 
nnoterende Hjein var engang George 
Washingtons Petri-Nonnen Hnn erin- 
drer hanc godt og hnn har tnange Histo- 
rier at berette oni han« 

— To Fartnerci Douglag Co» Jll., 
har i henved tre Aar-g Tid ligget i Pro-? 
eeg am en Gris, hvis Værdi hsjsi anseet-- 
tes til 3 Doll. Sagen sandt nylig dens 

Asgjorelse, hvorved den ene as Parterne 
tilljendtes Grisen, og den anden domtes 

itil at betale Sagens Otnkostninger. 
Denne Proees har kostet begge Parter 
ca. 81200. 

— Præsident Cleoeland med Folge 
aslagde i Torodags et Besog i Udstillin- 
gen sor tropiste Frugter« i Jacksonville« 
hvorefter de tiltraadte Reisen til St Aus 
gnstine. Her opholdt de sig til am Afte- s 
nen, da de reiste viderc til Palatka, hvor 
hen de skulde vende tilbage ester at have 
verret i Nockbridge og Winter Part. Lar- 
dag Morgen tiltraadte de Tilbagerejsen 
til Washington over Charlestvsk 

—- For Flerskoneri bleo nylig iOgden, 
Utah, folgende Standinaver donne: 
Hans Peter Hausen til 6 Maaneders 

Fasngsel og 8200 Malktz Carl M. Borg 
strom til 4 Maaneders Feengsel og 8100 
Mulkt ; Gerhardt Jenseit til 850 Mulkt; 
Janies Hausen til 6 Maaneders Feengsel 
og 8100 Mnlkt; Carl Anderien til 2 

Maaneders Fængsel; Mads Christensen 
til 8 Maaneders FeengseL 

— Kollektør Magone i New York, 
soin undersøger de indsniuglede Kasser 
incd Opium, har vpdaget, at Opiumen 
er bragt oinbord i et Dampskib besteint 
sor Havana as nagle Apothekere og det 
kuude ilte verret gjort, inedinindre Tolds 
veesenet havde vieret delagtige. Han an 

tager, at der til New York aarlig ind- 

smngles Opium til en Vier-di as 8500,- 
000. 

—- C. C. Gibbin,envelkjcndt Sports 
mandi Lerington, Ky., bleo ordentlig 
gjennempidslet sorrige Tirsdaq Asten as 
den smukte Mary Dineen· Gibbin, 
sont selv er en gist Mand, sulgte over- 

alt efter Pigen paa en iiæt«gaaende 
Maade, og den næonte Asten laante 

hun hos en Sporvognskusk hans vabe 
hvormed hnn bearbejdede hanc Nygstyk- 
ker. 

— J. H. Beidler i Mt. Pulaski, 
Illinois, tilsendte iTorsdags Prcesident 
Cleveland et as han selv svrsattet Digt 
til Ære for Washington, Lincoln og 
Cleveland. Det var skrevet paa Silke, 
prydet med Flajel og indbundet med et 

smutt Bind sorsærdiget as Hovestylket 
as et Sengested, som Lincoln soc Inaage 

»ganske deekkes oed Agsnranee. — En 6- 

12tide Gabe, 
Jet Nov for Liternez 

Aar siden benyttede under et Ophvld i 

Mt. Pulaski. 
J l d e bran de -—— En S-C-tages 

Bygning i Pittsbnrg, som ejes as Peet 
äs- Co., nedbrændte Fredags Asten; Tab 

8100,000. — Schultz’s Block i Minne- 

apolis blev sorledenbeskadiget as Jlds- 
vaade til et Belab af 835,000, svm dog 

litageo Bygning, No. öst i — 554 wesi 
New York, bleo sidste Uge 

Tabet er s mo, 000. 

——Over 100 Personer, socn i lang 
Tid har arbejdet svr et Jernbanekoinpag- 
ni i Montana, har i de sidste Maaneder 
levet paa Fattigvassenets Bekostning, 
sordi de ikkc kan san en Cent as deres 

Tilgodehavende hoci Kompagnie-L Hidtil 
har Selstabets Bestyrelse ikke soretaget 
det mindste Skridt til at aslanne sine 
Arbejdere, og da Fattigkassen er banke- 

rot, kotnnier det vel un til at gaa nd o- 

ver (i«gnen-"J Besolkning. 
—- Rock Island-Bauen har til Hen- 

sigt at sorlaznge sin Linie til Denver, 
Colv., samt til den 1nerilansleHavbugt, 
en satnnienlagt Stmkning as 1200 Mil 

ny Jernbane. Omkostningerne dermed 

c 

sokbnndne beregnes til 30 Mill. Doll. 
Dette Foretngende vil søre det Gode 
nted sig, at en Gern as then stal lebe 
direkte til Colortth store Knlselt, as 
hvilket Jerttltanckotnpagniet hat« opkiIbt 
slere tusittde Akt·es. 3,000 Kttloogne er 

allerede bestilte. Ved dette bliver Colo- 
rado en gctnsle respeltabelKonkurrettt til 
Pennsylvania, ister da detts Kttiforraad 
hoerlett i Mcengde eller Beskassenhed 
staar tilbage sor sidstntevnte Stats. 

—Millioneer-Filantropen, Williatn 
Wilson Coneoran iWoshittgton, D. C» 
asgik ester langere Tids Ssagelighed 
ved Dsden Fredags Asten. Hatt var 

ssdt 1798 i Georgetown, D. C., vat- 

strst Mannsakturoare-ijbmand, der- 
uttst Kotnntissionshandlende. J 1857 

oprettede hatt et Kunstgalleri tned enBe- 
kostnittg as 8300,000, sorudett et Legat 
pan omtrent ett Mill. Doll. sor dets Ved 
ligeholdelse. En anden as hatts store 
Gnver er Louise-Stistelsen, grttttdet til 

Erindring ont hans Hustrtt. Bygnim 
gen kostede 8200,000, og har et Legnt 
paa V300,000. Han har ligeledes skjtrm 
ket store Sttntttter til tnattge andre lig- 
ttettde Jnstitutiotter. 

—,J Modstetttittg til Riedseldberet- 
ningertte otn ttttge Piget«, sottt tnod sitt 
Villieholdtes ittdespærrede paa berygtede 
Steder i Skoodistrittertte i det nordlige 
Wisconsin, og sottt estersattes ntcd Blod 

hunde, hois de sorsegte at sltzgte, knn 

Vostonopstille et Modstnkke, sottt itke 
staat- tilbage. Mutter netnlig konttnet 

ttnderoejr med, nt den getnette Form- 
ning at skasfe uttge Piger til berygtede· 
Steder er drevet ester en storartet Man-l 
lestok paa de sorskjellige Fastekontoeerj 
(intelligettce office-S) iByen og at en; 
as de højeste Politietnbedstnættd er Ejen 
as et Etablissetttettt, sottt er blevett sor- 
syttct med Koinder paa den Munde. Hen- 
ry Chase, sotn er Prcesident sor Selsktt- 
bet til Uttdertrykkelse as Laster og For- 
brydelser, hat« tncddelt, nt hatt kjender 
sent sretnragende Fort·etttittg·3tnkettd, sotnj 
hat« sagt til Koittder, der hat-de henvettdt 
sig til dettt tned Atttnodning ont Arbejde, » 

at de but-de se til at forslasse sig sitLivS-J 
ophold paa ett nanstcettdig Maade. Httnj 
oplyste ogsnn, at det· i Boston sandtetzz 
over 10,000 Kvittder, sont svre et san-H 
dattt Liv· Dettc et- ett srygteligTingettes 
Tilstand, sont matt set« sittdee Stco i 

Kttltttrens og Oplysttittgeniz Scrde i AH 
nteriia. t 

Ulykchtilfcelde. —- Ottsdagsj 
Morgen ittdtras ett seygtelig Dynatttit 
eksplosion paa Fjerde Gade i DnluthJ 
Minn., hvor tttan gjettnentbryder ett 

Stenreolez 4 Mænd — deriblandt An- 
ders Cklnttd og Erik Madsen — blev 
dræbt og 14 saaredes haardt. Ulykkett 
skyldes Stjttdesloshed. Matt haode dett 

soregaaettde Lordag antcendt Lunten paa 
ttogle Patrotter, som intidlektid ikke ess- 

ploderede, sørMættdene begyndte at krad 

se ved dem. —- JohnMthtire, en Deo- 
stutn i Daoenport, Jowu, blev overksptst 
og drcebt i Onsdngs tnedetts hatt spadse- 
rede paa Jcrnbattesperet. —- Richard 
Moore tttistede Lioet og sit-e andre lein- 

læstedes stygt i Peshtigo, Wis» sidste 
Onsdag ved at Taget paa en Skojteltk 
berbnne styrtede tted. —- Miss Jegste 
Bryan, Dotter as en rig Farttter ved Ler 
ingtott, Kentucky, ltegitiOttsdetgH den 

skjctsbnesttnttgre Fejltngelse at soroeksle 
Rottegist tned Quittin; hutt dode under 
de srygteligste Statertetx —- Uttder en 

Kattetnri Amsterdam, N. Y» sorledett 
Aften kjorte Hirnttt Parntt saa voldsotnt 
tnod en Lygtepæl pna Gaden, at hatt 
slog sig sordcervet og afgik ved Toben 
den sølgettde Morgen. —- th. MeMas 

stets i Brooklyn, IT. Y» var af Lagen 
blevett anbesalet at anvende et elektrisl 
Batteri tttod Hiertebankem Onsdagg 
Asten vilde hatt sorspge det, tnen saldt 
død otn paa Gnlvet i det Lieblik, hatt 
lotn iBerprittg nted Stt·otntnett. 

Fo rbryd e lser. —- Peter Shim- 
drean, Naponee, Ont., tilspjede sorri- 
ge Titsdeig stn Httstrtt et dødeligt Saat- 
nted sin Nevoloee, hvorefter hatt httttgte 

flg fett-. — Inspeltsr Lamler i Taro-sto, 
Canada, begik Selvmord Fredags Mer- 
gen ved at skyde sigi Hirt-um Hatt ki- 
terlod et Brei-, hooisi hatt opgav Benge- 
forlegenhed at viere Aariagen til den for- 
tvivlede Gier-sing. —- Michael .ttinglry, 
en ældre Mond i Chicago, kom forledeu 
hjem bekusct sont iædvanlig og begyndte 
at mishandle sin .Hustru; men bei-es lit- 

aarige Sen sprang til og assyrede et Ne- 
veloerskud, der kannte Faderen i Haue- 
det, saa han tumlede dtd onn. — Tho- 
mas Denhan1, en tidligere rig og anfet 
JssFlsdefabrikanti Bevollny N. Y» 
skjsb sig felv i Torsdagd; et udspwvende 
Levnet havde fordcervet ham og han pla- 

«gebc8 stadig af Tunaflnd. — Endnilken 
JMatros bibragte i Torsdagg fsrsteStyw 
Isnand paa Sejlskibet »Tillie Statsbm « 

ict livsfokligt Dolkestsd, uiedens Skibet 
J lal) ub fra Philadelphia. — Det vestgaas 
»ein-e Personstog paa Southem Paeisic 
LBanen blev Torsdags Aftes staut-set af 
to maskerede Meend ved Steins Pass, 
Arizcmm De stilte Express- ag Post- 
vagnen fra Personvognene og toaug Lo- 

komotivfarereu til at tjsre dein ud paa et 

enomt Sied; berpaa maatte Ermess- 
betjenten med sperndt Revoloer for Pan- 
den lukke op for Bei-gestaltet, hvoraf 
Røvrme borttog alle Væ1«disager, deri- 
mdd lod de Posten verre i Fred. Du 
dcttc Stykke Arbejde var blcvet udsprt 
befalede de Lolomotivsprcreu tilbage til 

Statisan og Nsverne farsvandt. 
— P. M. Arthur, For-standen for 

,,Lökomotivf-remes Bisoderskab«, ligger 
iUndekhandliug ined Bestyrelsen for Chi 
cago, Burlington cb Quincy Butten an- 

gaacnde Fastfeettelfen afens Betaliug til 
alle Lokoinotivføferr. Ntevnte Baue hat 
nemlig den Ordning at Lokinnotivsprer- 
ne inddelcs i Klasser —- fsrste. anden og 
tredje — med Betalingen tangere-the fra 
82.75 til 84.00 pr. hundrede Mil. Dei 
har vist fig, at Banebestycelfen stadig 
hat« cn Tilbøjelighcd til at flytte » farste« 
og »andeu« Klasse-s Meeud nedi lavere 

Klasfer for at fortnindske Lsnnetk Der- 
for for-drei Broderskabet, at alle skal 
have en og samme Lati: 4 Cts. pr. Mil 
for at forc Gabst-ski, og 35 Cts. for 
Pcrfoisstog. At Lolomotivsprerne vil 

opiiaa at gjennemforc dette Forlangende, 
er der ingcn Tuivl omz thi Foreningcn 
,,Lokoinotivsprrrnes Broderflab« er 

godt organifcret og istand til at stette sig 
i Respekt· Kuu Stadt at de nkere al- 

mindelige Arbejdere itte tan lære af 
(-2Eksemplet og slutte sig i cn Eithed, der 
kan drinne en refpektabelJJtodvagt ligeo- 
oerfor Arbejdsgivernes Sammenfuærgel- 
fer! 

Senere. Pan Befaling af Øvcrste 
Arthnr, neblagde alle Lotomotivfarere 
og Fyrbodere (1600 iAntal) paa C. V. 
»F- Q. Bauen Arbejdet Mandags Mor- 
gen Kl. 4. De Tag, fom befandt sig 
paa Farten, blev fort frem til Enden af 
Divisionen og stillet ind paa Sidesporet. 
Beoæggruiidet til dette Skkidt var, at 

Kompagniets Drittsbestyrer, Mr. Sto- 
ne, negtede at gaa ind paa Brei-ersta- 
bets Fordringer. Hvor mange Dage 
Kompagniet vil halbe ud, kan man nasps 
pei Ojeblikket gjætte sig til. Kun de 

gjeunemgaaende Persontztog vcdbliver i 

regelmressig Fakt, da Stone har set sig 
istand til at opdrive et tilstmkteligt An- 
tal Jkke-llixion Jnginorcr til at fore dis- 

se; men al andcn Trasik paa det store 
Burlington System liggcr ttiv og stille. 

Ryhever tm Reh Clouv, Nebr. 
Fr- vor Korrespondent«’, 

Den M. Febr. BR. 
Red Eloud hat« iaaet elektrisk Bewä- 

ning og ligelcch Vandvært 
—Te112:3de (iaften) er her Mode 

oin Oprettelsen af en ,,Unge Mcknds 
kristeligc Forening«. 

—Bi·andvæsenet vil faa en Brandt-l- 
larm-Klolle til den 20de i nieste Maa- 
ned. 

—- Sveller eller ties til Sporvej er 

allerede lagt tilrette paa de for Sporcts 
Neblcegning udsete Gaben 

quns Nyhever ten 
Udlandet. 

J t a lte n. —- Ratt-evernot-sit«niaet 
Fratelle ec- Moisoni iNom er Fallit Ined 
50 Millivner Dir-es Ginle 

Tyd f kl a n d — Prinds Lonio, inrst 
ældfte Son at Stvrhertngen af Baden, 
bade i Onödags i Enogtyveaaröalderew 

Bu lg arie n — Regieringen er 

fast beiluttet paa at tilbagevise ethvert 
Jst-flog am at affcette Fyrst Ferdinanb, 
felv om saadant sittlle komme fr- Mag- 
terne. 

i Rn H l a n d Ei Konsortium at fran- 
sske, belgiske og hollandslc Bank-m hat- 
»laant Negjeringen 30 Mill. Dle. —J 

iDubrito fabrikereg der umaadelige Mas- 
Iser af cher til Troppcrnes Forfyning. 
JPaa Bunegaarbene mellesn Volaczsk og 
.Odeöfa findes 10,000,000 Pund Korn 
iog 7,000,000 Pund Kasse, sont ikke kan 

bringt-s videre vaa Grund af at alle 

Jernbanetreen bruges til Ti«oppetrans- 
port. 

Fr a n krig. —- Dedliabikale rg So- 

eialisternc i Stetienne vil absolut vaslge 
Gen. Bonlanger tit Deputeret, nagtct 
han itke er valgbar. —- Det er iudtraadt 
et fpændt Forhold nicllem Minnisteriit 
og Katmneret, fordi sidstiickvnte afslaar 
at bevilge detBeløb, squ forlangets til 
det hemmelige Politivæfen. Flere Bla- 
de mener, at Ministeriet trcedcr af, hvis 
ikke Kammeret vil give efter. (Senere 
Telegram melder at Depnteretkammcrct 
er gaaet ind paaForlangendet). — Femten 
Hundrebe Stritere nedlagdc i Frcdags 
Arbejdet i Flers, i Departementet Or- 
ne. En stor Procession drog syngende 
gjennent Byens Gaben Da de kotn hen 
til den Fabrik, hvor de havde arbeidet, 
knuste de alle Binduer med Steue. Gras 
darmcrne nmatte rykkc nd for at standsc 
Uvrdenen og adsprede Mængden. Om 
Aftenen var der en jSntagelse af Urv- 

rolighederne, men da fkred Militceret 
ind. 

Storbritannien.— De forme- 
de Handelsforeninger har enstemutigt 
vedtaget en Resolution, anbefalende en 

Miegliiig6-Traktat tued de For. States 
for Bilaggclscn af alle Stridigheder, 
sont inaatte opkomme mellem de to Lan- 
de. —- Land-Kvmmissionen i Dostegal 
County, Jrland, hsr nedsat Lejeafgifen 
25 pCt. Flere Godsejere i famsne Conn 
ty hats godvillig siaact as 4 pCt. til, og 
disfe Jndrømmelser syneg at have god 
Virkning paa Fastebondernr. —- Dr. 
Mackenzie er ndnasvnt soin afdøde Geo. 
R. McFarrens Eftersplger i det tange- 
lige Akademi. — Mrs. Garsield og hea- 
des Dotter Mollie agter at afsejle med 

Dainperen »Trave« til Amerika. — Dct 
meddeles, at Prindsen af Wales paa sin 
Solvbryllupsdag vil deklarere Forloveli 
sen mellem Prindä Albert Viktor og 
hans Kusine Prindsesse Alexandra af 
Gartenland, og mellem Prindsecsie Vic- 
toria og Kronprindfen af Gartenland, 
Heringen af Sparta. —- Prcestcannne- 
dy og otte Farinere er overført og idvmt 
to Maaneders Fængsel for at have verret 

tilstede ved et af den uationale Ligas 
hemmelige Moder i Ncwmarlct, County 
Clare. 

Meddelclfer fra Washington. 

Et Forslag vm at indsiire Stolctvang 
blandt Jtidianerne er bleven debatteret i 
Senatet. 

Ei Udvalg bestaacnde af fcm Medicin- 
mer er ifirrd med at udarbejde et for 
begge Particr antagelig Forjtag om Da- 
kotas, Montana-V Washingtons og 
New Mericos samtidige Jndlcamtclse 
som Stater i Univncn. 

Senatet har vedtaget, at Nu Iuan’s 
land stal stillcs under ForliUndHregjen 
ingens Love i Lighcd tncd de andre Ter- 
ritorier. Ligeledeci har Senatet net-ta- 

get Senatvr Stewarts Forflag om, at 

fremmede Kapitalister ital have Loo til 
at eje Mitteland her i Landet. 

Stier-neu 
THE STAR. 

l’l’lkl.!"’slU-ID EVIORY stjleEsUkF 

ZY PETSI EIDSSOIL 

N. PunL Nahm-km 

has s several citoulcuma among tl 

scandlnmäsa publlo of Nehmt-katho- 

lt pro-ent- supesnok Nimm-ge- m ais-up 

stock-. 

Entrml at tbs P. O. Its-. Paul, Nob. at Iscotä ehs- 
VIIIIIIIL 

De demokratifte Mcdlemmer of Tolds 
udvatget mener nt lldoatgsthtdsttllini 
gen vil komme frem for Haset fsrsti « 

Matts Mannes-. 
Feisste HjntpesGeneralpostmester Ste- 

oenson ei« vendt tilbnge fm Cnba, hvor 
hnn en Tidlang af Heldredshensyn hat 
opholdt sin 

Sidste Qneidag —- Gcorge Washing- 
tons defcldag —- var en rigtig Otjttdss 
dag i Hovcdstadem der bat-er den ecstede 
Landgfadettt Nimm Arbefdet i Kon- 
gresfen hviledeDepartementsdygningev 
ne vare lutkede, og tusindee af Meinte- 
ster promincrede paa Gaderne, lyttendc 
til Musiten og betengtende Militeerpai 
raden. 

Gjennem Senat-Je Mandekson er til 
Konnt-essen indlsben et Andtagende am 

at allei Udlandet trykte Beger man bit- 
ve indførte toldfrit. Andragendet et 

nndertegnet af et start Antal fremmeds 
fadte i Besten og Nordvesten, og disfe 
freiniiolde den Kiendggjetning, at al 
den Stand Negieringen godt kein nnd- 
vasrc Tolden paa Begn, er det ligefrem 
at priolnslnnne ttdvidenheden at lckgge en 

iStat pan Bogen-, som itte tun etholdec 
ihri- i LnnkscL 

General Sheridan hat« bestemt af- 
isinnet at lade sit Navn beuge sont Kan- 
Ydat for Nomination i den repndlikanfke 
!PræsidentsKonuention· Deguagtet veds 
dliver de siedlige Binde at til-dies otn 

hnns Valgbarhed. Dkt sunes imidim 
tid at viere temmclig afgjort, at Sherii 
dan ikke hat de fornsdne tonstituttonette 
Egenstabcr til at modtage Valg til Pice- 
sidentembedet. Hans Foreeldre (indvan- 
dredc thændere) havde knn meet her i 
Landet et halvt Aar da title Phitip blev 
todt, og Faderen kunde fanledes ikke 
vasre naturaliseret amerikaan Woran-, 
altfaa er Sheridan ikke met-e valgbar til 
Prcrsidentembedet end dersin bans Fad- 
felstted var felve den grsnne O. 

Fisteritraktaten med England er tm 

af Pkæsidenten overgivet til Senntets 
Bekræftctfe. Tset u« trods sit Emne et 

meget tort Dotnnient; detgaranteeer 
vore Fifkere ved tldaoclsen af sin Hund- 
tcring i knnadiske Farnande vigfe For- 
trin, de itte ist« hinnde samt spre- 
skrivcr nt fna innrt For. States oplntoer 

Tran toldfiit til Ennnda og Newfonnd- 
land. Ved Behandtingen at denne Trak- 
tat kom man ind paa Senatets hemmeli- 
ge Samlinger, sont soækt ntnnge et 

for, at denne Oi«dning vil blive have-t, 
saa at alle Senatetg Handlinger btioer 

offentlige. 
Tset demokratier NationqlsUdveitg 

traadte iammen i Lnsdagsk Nimm-fett- 
tanter for Landetei ioeikjellige Storbyer 
haode mange Dage iforoejen indfundne 
sig for at eines om den fede Mundfuld 
— Konventionen-J Mpoested. Men det 
blev itte til noget med Afgjøeelsen fsrstr 

iTiagz dog akmaaede man at bestem-ne 
’Tiden til Zdie Juli, hoilket kunde je ud 
Itii, at man spger at faa den demokrati- 

ske Præsidentnmnination til atramme 
vaa den glorotkrdige Fjetde Juli; i 

Zorbigaaende, vil mistroiske Politikere 
nident dette Zittdt blev tagt-r ifolge 
Ilnbcfalinsz ni ’Pt«srfident tcleveland, sont 
felo er .ttitiididi1t for Ninus-disk Næstr 
Dag (Tot·sdag) sein-de St. Levis-Masti- 

dene, og dercs Stad blcv ndkaaren som 
Konventionenss Modested. Da nogle 

.Rot-dstatg-’Dsemokratei« nn indvendte at 

Ydet paa den Tid af Aaret vilde viere n- 

ktaalcligt hcdt i St. Heini-U blev man 

senig om at set-andre Tidcn til 5t·c Juni, 
og Ltbrygger Bund tooede med Ist-donn- 

Ilig Libemtitet nt bot km tm for the- 
’1)uys. Tct idrtirllco at Busch hat bi- 
draget 810,000 tit lldgifterne af den 
Kob:tite, ioin lilev scndt frn St. Louis s 

for at arbejde for at ian Konventionen. 
Mcrndene giorte flotsLlnvcndelsc as Min- 
ten, og Ouet ftod i Stromve. Det 
var en rigtig zeittid for dcnhiser af 
»Jammere-« og »Majorer«, sont gierne 
holder sig til Hoteklerne ventende paa at 

Iblive trakteret. 

its
-. 

Totden pan kanaditt Fiscetmn stal Ame- 
rikanerne fna Lov til at indfeee deres 

haardt imod. Tek er en Dellldsigt 


