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«Mkkiinsxnmixmi. 
Im de paalidetiaftc im beditc Mildere 

tsljicago d. U. sacht-. 

Jjchcnmrfcdet er idasz lavcrc men mcre 

kom. lldenlandike Tcpccher er alt auch end 

ovnl1nttre11de, og her hjcntme er der heller ikke 

lldngk til nagen Prissxigning. December 

.!§vcderr7s«t. Massen har va-rct dod siden 
dumm-c Hop, den gjorde sidstc Ugo; den 

naar fast ved de 32. Haoreu bcgyndcr der- 

nnod at live op, mcn hat dog endnu ikke 

txtnnet komme over Log· Rug cr 44.I, og Vyg 
Order jdag slct ingcn Handel med. 

Lmal)a, d. U. Dreht 
Beholdningenaf Kvæg cr fvrrr lille, as 

den Grund fristedcs Scrlgcrnc til at fortange 
lidt mere for deres diverg, men de fik det :fke. 

Te bedste bragte t111184.0-3. errne staat pao 

L1·80 M 2.30. Sviucprijerne stam- vcd de· 
lamme som for ottc Tage sicht, med den-For- 
skjel at de lette Sortcr er 5 Roms lavcre. 

Ztørsteparten af de bebt-e Svin iolgtes for 
Ists-T 

Tannrbrog, d. 10. Tecbt. 
Horden staar jremdcles ved 45; ny Majs 

bringet 14 Ets; Byg 10 Ab 20 Stsz Nug 20 

Seins-. 

Zviu rangerer fka 83.00 til 3.05. 

Ten for-gebe Efterspøtassel paa Æg hat 
iat Vriien op til 22 Uentsz Stum- holdcr sig 
oed 15 (Eents. 

Jndlandet. 

Atgumentet i Croninfagen er 

cndnu ikke file-Ide. Bladene mener der 

er god Udsigt for, at to eller tre af de 

fire Anklagede com-net til at dingle i 
Galgen. 

Jvtdstiælv lod sig forrige Tirsdag 
mærke i Altön Bay, New Hampshire. 
ToStød markedes,det sidste kraftigere end 
det sprstez Glastpj faldt ned af Hylder 
og Uhtvcerk standlede. 

Praesident Harrtlon asiägde et 

Vespg i Chicaga i Mandags. J hans 
Folge var Vicersident Matten, Post- 
minister Wanamaker m. fl. De kam for 
åt høre Adelan Patti fynge i det store 
Ut) Auditorium. 

En organiteret Tyvebkmde 
bestanende af Falk i New York, Penn- 
sylvania ek- Ohiö-Banens Tjenesle er 

bleven opdagct i Marion, Ohio. J o- 

ver et Aar er der blevet vcdligeholdt et 

lystematist Rapfcri as Fragtvarer paa 

Vognene. De sijaalne Vater blco bragt 
til Dayton, hvor de faa blcv folgt paa 

Kommission 

Gasfuud. Martin Co., Minne- 

lOkA, staat i Fyr og Flamme nied Ophid- 
lele og Natttrgas. Nagle Brandgrave- 
te traf Naturgas paa C. J. TrucsFarm 
12 Mil fra Fairmont i 75 Fods Dybdc. 
Gassen brsd frem med en saadan Vald- 

svmhcd, at den da den blev tændt fendte 
M Lue ti Fod i Vejret. Dercfter be- 

gyndte Mcendene at bore en Brand ne- 

bener Bakken, og her traf de Gassen i 
42 Fods Dybde. De antcendte strats 
Gssfsm der fta det 18-Tommeks Bore- 
hUlflaar en Flamme 18 Fad i Vejret; 
M Del af Mästineriet dlev Idelagt af 

4dc Vorgang. Tcmncv1«og. Hownrd 6ountn, Nebraska, Lug-vagen den lltc Teccnichz lsssk Nr. sm. 

Jldein Bindi-et af det nndsiippcnde 
Mag kan hin-cis »so Rods dorte. Ficke 
tnsindc Mennesket besogte Siedet iSam 
dagd. 

Dei ossentlige Kiodtilinm J 
de sidste Aar hat stere Stam, navnlig 
Kansas og Minncfota, anstrengt sig for 
at faa oprcttet et osfcntligt Tilsyn nied 
de Kjadfpifer af foniostest tvivlsain Be- 
skaffenhsd, der forekonnner i Handelen. 
Denne Bevægelse rettedes ifær inwd de 

lKjadvarey der konimer fta de stateSlag- 
terier i Chicago og Kansas City. Men 

For. Statcrs Krebs-dummer Breiver hat 
jnu afsagt dcn Kjendelse, at saadanne 
iLove, sont gribe ind i den frie Oinfæt- 
ning nielleni Staterne, ere forfatnings- 
stridcnde, ag denneDoin niaa npdven- 
digvis slaa hcle Korgtogct Inod dct haar- 

ligc Kde til Jordcn i de Statcr, han 
har Jnrisdiktian over, ncmiig Nebraska, 
Colarado, Kansas, Arkansas-, Missouri, 
Iowa og Minnesata. 

Wyoming. 

En halenes Tilfæide afSkarlagendO 
fcbcr hat« vist sig i Rakviiiig. 

— Vandvccrket i Evanstan er iuidt 
færdigt. El Brandkarps er ogsaa orga- 
niseret. 

Colorado. 

Wesiem Engl company hat trus- 
fen paa Kul i deres Statt ved Canon 
City i 500 Fods Dybde. Laget er 5Fod 
tykt. 

—- Tike Denver-Ampnhoe haucht-. 

kjabte i Fredags 11,300 Akres Land be- 

liggende ved Cherry-Floden en halv 
Sncs Mil fra Dem-en chøbesuimnen 
var 8283,000. Dette Landstykke stal 
nddeiesi40-Atres Parceller, som skal 
vandes fra en stok Beholder, der holder 
250 millioner Kubikfod Band. 

Kansas-. 

En Anti-.Hestetyosforening er siiftet i 

Topeka. Der skal være 20 ridende Be- 
tjente, hvis Pligt det er at tage paa 
Jagt efter Hestetyve, naar et Tyveri 
meldes. 

—- Bladet «Atchison Champion" 
siger at der er ikke et enesie Sted i By- 
en, hvor Pkohibitionslaven overtmdes. 
Apothekerne holder sig strengt indenfor 
Lovens Grændfer. 

— Vefalkningen i Hanover er meget 
vred over, at St. Joe äs- Grand Island 
Banen hat farflyttet dens Dir-Mons- 
Station derfka til Fairmant, Nebr. 

Hanover gav i sin Tid 830,000 Bands 
for at faa denne Division. 

Nord- og Sud-Dakota. 
Der er syv Kirker i Aber-been. 
—En Telefonsystem skal anlægges i 

Pierrr. 
— Et Kompagni Kavalleri skal ligge 

i Garnison ved Ft. Sully. 
— Ca. 5,000 Russete har bosat 

i Eurekas Omegn i Lobet åf sidste 
Aar. 

— Mandan hat ved Afstenming 
bevilget 810,000 til en artesisk B1«pnd. 

— Et detnolratist Dagblad skal be- 

gynde at udkomme i Aber-been til Nyt- 
aar. 

— 50 Fakmere fra Jngham County, 
Michigan, agter at begynde en Koloni i 

Qmegnen af Pierre til Foraaret. 
— Ulve er faa taltige i visse Dele af 

Black Hills-Egnen, at Autoriteterne by- 
der indtil 83 for deres Pelts. 

— Et Antal Hovdinger af Siour- Jn- 
dianerstammen reiser til Washington! 

Heu lcde ds. för at tale med den storu 
hvide Feder om Aabningen af RefervaJ 
tionen. 

— Det fsrsteLovforslag, der blev bragt 
ind i Nord-Daseins Legislatur, var bet, 
som angik Skrupeler af Prohibitipm 
Loven. 

Nebraska. 

En pirobytetiansk Kitke stal byggeiz i 
Ateadia. 

-— Tet et ikte en cneste Saloon i ! 

Mai«quetie. 
—- En skandinavisk Astenskole et stat- 

tet i Kranken 
— Hintnestenen til Coutthnset i Blair 

skal nedlasggeg paa Ftedag. 
-— Stock-Handletne i Haldtege hat 

niodtaget to Catlæs lHingste sta Entopa. 
—- J. D. Waldsinith Js- Co·, et as de 

celdste Kolonialvatet-Firsnaet i Nebraska 
City, hat gjott Konkurs. 

—- En ny 2-Etages Vankbygning, 
sont hat kostet 810,000, er nctap snld- 
endt i Co;ad. 

—- Faitsorcningen i Adams Co. hat 
avettetet en lldstilling as Mang, der as- 
holdes i Eontthnset iHastingg den II. 

Januar. 
—- Senatot Mandel-san hat i Kon- 

gteosen ftemsat Fotslag om, at Lerne i- 
Platttflodcn skal niaaleiJ op og salgeszs 
sont Regjetingglano 

— Ved Byvalgct i Oinaha blcu Te-1 
inoktaten Cnshing nalgt til Vorgmtsietj 
med 1,775 Stennneslcthed ooct chnbli- 
kaneten Liningen 

—- Jgaat blev den sidste Spiget paa 
den nye Kansas City GVeatticesJetm 
bane dreven under en stot Festlighed ved 

sVitginia Station, Gage Co· 
— Statdadvokat Leese hat tjendt sor 

Ret, at enhoer Bankinstitntion iStaten 
inaa holdes ansvatlig paa Basis as dens 

egen Sitkethedsmidlet. Tenne Erkla- 
ting er tettet iinod de mange Filialet, 
det sage at drive Fortetning paa Hoved- 
bankens GarantisKapitaL 

— Det et nn en asgjott Ting, at 

Snkketraesabriken stal bygges·i Grand 

Island, og det skal sttats iagcs ktastig 
sat paa Vætkct. Konttaktetne ct nn- 

detsktevne, en halv million Dollats skal 
spendetes alene paa Bygninget og Ma- 

skineti ag 5,0(30 Akt-es Land skal bcplam 
tes med Roet. 

—- Ftetnont blev tidligt sat-r. Zins- 
dags Motges hsenisagt as den vcetstc Jl- 
debtand i Bycns Historie« Ten stote 
ptægtige Dritt-Block, der escdes as Frank- 
lin Ward i New York, blev et satt-stern- 

Jdigt Nov sor Flammetne. Bygningen 
indehavtes as to as de støtste Mannsak- 
tntsottetningeti Byen, og det samlede 
Tab belabet sig til ovet 850,000. Hel- 
bigvis var det næsten suldt sotsiktet. 

—- Kanalatbejdet ved Ogallala gjor 
rask Ftenisktidt. Folk og Heste ndsolde 
en stot Travlhed lang-Z hele Linsen mel- 
lem Ogallala og Big Springs, hvot 
Vandet udledes sta Niveten. Tette state 
Foretagende hat selvsalgelig sat stcetk Lio 
dg Rai-ei Byen. Ejendomsspeknlantet 
sttamme til og Handelen med Lottet gaat 
livlig. Der tales en Tel om at anlægge 
et Glasoatk. 

—- Mange as Setletne i Wahne og 
Cnming Countiet er nylig bleven jaget 
en Skrcek i Livet ved at sc detes Fatme 
avettetede tilsalgs i en Apis, der ndkoim 
met der paa Pladsen. Sagen sotholde 
sig neinlig saa, at det Land, paa hoilket 
de bo, tidligete hat været en Patt as« 
Omaha-Resetvationen, og Setletne hat; 
kjøbt Landct as chjetingcn og betalH 
detsot. Jmidlertid synea det at nogle as. 
Kjabetne hat sotsaint at gjoredctcs End-i 
betalinget til Tiden, og Folgen blev da, 
at Land-Diskurs Einbedsmænd avctte-. 

rede Landet tilsalgS. Men ved dennes 
Lejlighed et der bleven satt en hel Tels 
paa Listen, foin hat betalt detes Lands 
ög hat fuld Fivitteting Skjant noglw as disse trot, at det nok stal komme i sin( 
Orden, er der slere as Setletne, som et" 

heltude af sigselo as Sktæk sot at de 
stal miste deres Hjem. Besolkningen 
paa Egnen er yderst sötbittet over saa- 
danne bomlende Regjeringsembedsmænd. 

IS- Vi ansket nogle slete Agentet 
sot »Stjernen« paa Pladset, hvot Bla- 
det ej endnn et tepmsentetet. Godt 
Donat-at betales. 

iuvijiuociJ l 
Storbri tnnnien. — Ten brass- 

lianste Gesandt i London bar faaet sin 
Afsked iordi hnn niste sig fjendtlig over- 

sor tiiepnbliletk » 

L str i g —- En smrk Snestorm ind- 

fandt fig i Begyndelsen af llgen i Un- 

garn. llvejket spredte inegen Nod blandt 
den fattige Beiolkning og flere Meinte- 
sker ömkonk 

P o rtn g a l. — Er Keiser Dom Pe- 
dro er nn ankommen til Ligfadon og gi- 
ver Inermere Foi«klat·ing om det masrkelige 
Statgkup. Hans Fortcrlling stennner 
pna det Nin-nieste med, hvnd der tidlige- 
re er er bleven meddelt iBlndene. Kei- 
icrcn formelle-F at hnn og Familien op- 
holdt sig pna der-es Sommerresidentsi 
Petropolis, da Revolutionen fandt Sied- 
Hnn skmidte sig straksz til Rio Janeiro og 
madforte sig meb sine Minist1«-·. Han 
forsngtc at dnnne et unt Ministerium, 
Nen. Ta Faust-ca vilde ikte vide noget 
-.1fdcttc; lmn sagde at Die-publiko var 

either-et, og at Kejscrfamiljcns Nil-was- 
t«elsc i Brnsilien ikle passede nied den 

111)Stilling, og at den del-for maatte 

iorlade Lande-L Krisen-n beslnttede at 

gaa ind paa Fortungcndet og gjorde sig 
straks i·eisefn-1«dig. Tom Pedro siger nt 

han ikke agter at udstede noget Manifest 
eller i det helc taget interessiere sig i bra- 

silianske Affe-erei- DomPedro er bleven 
vel modtaget af Kong Carlos. Er Flei- 
seren vg hnns Gemalinde optmdek i 

storsir Taroelighed. De hat nllerede 

modtagettelegrasiskeJndbydelser fra flere 
as de enropceisle Hoffen 

S a n f i b a r — Modet mellem de to 

vejrliidte Reisende, Stanley og Emin 
Pasha og den tyske Lisicer Major Wiss-. 
man fnndt Sted ved Atoni OnsdagT 
Morges. Modtagelfcn var ftorartet. 
En Vanket blev lavet istand og Cham-» 
pagnen flød kigelig. Vyen Vngnnwjol 
var brilliant illnminetet om Aftenen.« 
Lm Aftencn blev der holdt en Banket i 

Byen og niidt i den sknnnnende Cham- 
pagne stod den tyske General-Kandel 
frem og uddragte en Sknal for den en- 

gelske Dronning, og Wisgmann udbmg- 
te en Skoal for Stanley, hoc-n han ti-. 
tnlerede som alle Aftilarejsendes Mesier.i 
Etanley sparede, at han tnkkede Gut-« 
for at han havde kunnet udfore sin Pligt. 
Med stcerk Vevægelfe talte han oin sine 
Soldater, hvis Ben nu bleges i Orte- 
nen. Under Festen indtraf den sprgelige 
Ulykte at Ernin Boshei, der er nieget 
kortsynet og vel ogsaa var temnielig 
meget under Vinens Jndflydelse, vilde 

fpadsere nd paa Altanen og faldt ned ptia 
Jorden og revnede Hovedfkallen. Han 
faar den bedste Pleje af de engelfke og 
tyste Lager, men der er ikke meget Haab 
om at redde hans Liv. Stanley ankam 
til Sansibar i Fredngs; her modtog han 
et Lylonskningstelegrmn fra den tyer 
Krisen 

S t. P a u l. 

Paul Anderson var sidfte llgc paazdn 
tetningsrejfe i Iowa. 

— Mr. N. C. Jensen og Miss Sine 

Christenscn blev i Fredagcs crgteoiede af 
Tomner Hannibal. Vi bringer de Ny- 
giftc vor Lykonskning. 

— Ved den nylig afholdte Tistriktgret 
blev flerc Ejendomsbcsiddere tilkjendt 
Erstaming fordi de folte sig generede af 
»Nog, Asce, Stpo og Larcn«, der afsied- 
kommes ved den igjcnnem Byev forende 
B. ö- M.:Bane. Statcns Overret hat 
endnu aldtig domt i den Slags Sager, 
ogKompagniet agtcr at appellere ritt-en- 
ne Domstol. 

— Forleden paa en af sine Snuseriet 
slencrede vor Reporter ind ad P. G. 
Shanstroms Butiksdor. Hanfandt den 

stadige Mennefkestwm, der bevægede sig 
ud og ind gjennem dette state Etablisse·- 
ments Hovedpasfage et saa interessant 
Syn at han tog Plabs paa et Hjsene af 
Disten fom eeebtbig Tilstuee, »Ic, 

Handeleu gaar gadt«, souredc Dust-tu 
Mus, Mr. Shanstronc, paachortercuo 
mngjcrrigc Spamgumal, »ti! trodss sur 
at mauge klagt-r over haarde Tidcr og at 

Falk kuu kiebe hvad de absolut trusngc 
til. Jeg kan ikkc mærke stur For-Mel. 
ch betragter altid nune Wunders Vet- 

scrrd sein sctlleds tued miue egne og be- 

handler dem paa tilsvareude Maadk. 

Jeg anser det for daarlig For-rettungs- 
palitik at trække Falk ap paa en Handel 
for at tjene en ekstraDaler· Det skader 
den gseusidigc Titus-, der bar være mel- 
lem Kjobmaud ag Kunde, og Udsaldct 
blinkt-, at Kunden gaar hcu et andet 

Sted nassie Gang. Jeg har lagt Man-- 
ke til, at uaar jeg suslgck en Mund no- 

get, kaut-net hau igjen i de 0 Tilsælde 
nd as m og bliver min sasic Kunde-. 

Jeg tjcner Inaaskc ikkc saa rucget paa mi- 
ne Var-er saIu sonnuc andre, ntcu jeg 
faar dcu sikrc og stadigc Sagning ag 
det er hvad dcr tckllcr til i Lerngdeu.« 

Vcd dcttc Punkt us Sunrtalcn blru 

Mr. Shaustram kaldt hen i cu audeu 

Asdrliug as Vntikkcn sor at besorge en 

Mundes Tusker-, og Isicportcreu gav sig 
til ncrrutcre ut nudersogc Utubliosctncui 
tctH lldstyr. Bestadniugszlagerct er u- 

nagtelig det starste i Drum-Talern ou; 
’omsattcr ct clegaut lldoalg. Herrcklasdss 
luiuger i alle Kvalitcter og Fasoncr kaIH 
kjsbes til Prisek fka Man til 825 og 
MO. OvcrfrakkwAsdeliugen er sprin- 
net med de Inest udsagte Varer sraözroek 
screthusene, ag Udvalgct er saa start, at 

Priserne er indensor alles Nækkeevne 
Fotuden dette sarer Mr. Shanstrom et 

suldstændigt og vclvalgt Lager as Sko- 
tøjogHerre-Ekoipcriugsartiklen Haus 
Betingelser lempeg altid ester Tiberne 
ag han sinder altid en Glæde i at spre- 
vise Var-erne, selv ant man ikke sieben 
Det vil lønue Umagen at aflægge et Ve- 
søg i haus Udsalg. 

Middle Amana,Jowa, 15. Aug., Wi. 

ch stoldcde mit Ben ured kagende Band 
og sik en sorvredeu Ankelz eu Flaste St. 
Jakobs Llje kurerede begge promt. 

Jahn Heinemaun. 

Jesserson David div. 

Den aldcrstegne forhv. ametitaicske 
Oprsrspmsident er stillct for den evige 
Dotnnter. Under et Ophold i Vickgburg 
sidste Sonnner smade han sig en Zumu- 
feber, hvis Ondartethed mere og Inm- 

voksede sig fast i hans iforvejen af Al- 
dcrdont og Bckymtinger soakkede Legr- 
me. For en Tid siden flyttede man Pati- 
enten tilNew Qtleans, og stralg dcrcftcr 
sorvtekredes hans Tilstanchig for Tag, 
indtil han Ratten melletn Torweg-, og 
Frcdags sit et heftigt Anfald as Ruthe- 

gygninger, der hurtig gjorde en Ende 
paa hans Tilvarelsr. 

De fleste as Asdodes Slcegtninge onr 

samlet am Dsdslejet. Begivenheden btrv 

beljendtgjort i Byen ved Rlokkeringning 
og den fslgendeDag prangede etLege1116- 
ftprrelses-Portrtet as den hebengangnc 
Oprstgsører paa Kapitoliets Forside, og 
santtlige Statsbygningek var dtaperedl 
i Sargeflon De fleste as Sydens Byer 

Ilagde umiskjcndelig Sorg for Tagen, da 

Nyheden am det passcrcde kom sinnend-.- 
over Telegrafen. 

J Washington blrv 6-fter1«ctningc1«ne 
tnodtagct paa megct forsljcllig Munde-. 

Fest Toppen af Flagstangcn paa sings- 
ministerietg Bygning vajede Stier-Urban- 
neret som sadvanlig og itte fra halo 
Stang, sont ellers er Tilfckldct naur en 

Er Minister er ded. 
chferson Daois blev fodt i Christian 

Co» Kentucky, Aar 1808. Mens han 
endnu var Born slyttede Forwldrene ncd 
til Staten Mississippi. J ’28 ndgik 
han need gdd Karaktek fra Militcrratade- 
miet i West Point, og sont nug Officer 
udviste hqn stok Tapperhed i Indiana- 
teigene indtili 183.5, da han trat sig 
tilbage ska Militcetlivet for at blive en 

Bomulbsplanter, efter han spest havde 
egtet en Dattee as General Stunde-, fe- 

St1exsnen 
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Nulnlllunhm pUHIIU 
statusqu mlwrlhin : I usihskntmis nn «vaHs"nllnu. 

Attila-Nu T ll l-) IT A Ic. 
IMNTUIZIUIUM XHUL 

:- 

I.lIh«r-(I AK U-- isIM «lI In.sI!--1IM,IIW anI klang 
erss kamt muri-. Ali-U Mk n·’..s. 

nen- For. Sklnlrrizi PursidenL Don lsleu 

valgl lil Kennst-essen i ’«M, log: promi- 
ncnl Oel l Debatte-me over Tnlden, 
Oregonfporgcnnanlet, Militasrnnliggens 
dekne og Krigsscrklæringen tnod Mexico. 
Ved stützend lldlnsnd blev hnn valgt til 

Oberst for Missioslppis frioillige Regi- 
Tmenh hoorfor hnn opgao sln Pladd i 

zKongreSsen og slnlledc sig til General 
lTnylokH Heerafdeling ved Rlo Grunde. 
Hun ndnmsrkedc sig l den metikanste Krlg 
oed Tapperhed og Dygtighcd. Vcd Kri- 

ngnc Slnlning lilbpd Pmsident Polk 
»l)am Rang fotn BrigndcsGenemL incn 

han nfflog del. J ’·l7 bleo Jcsscrson 
IDavis vnlgt loin Senalor for Missis- 
ssippi, og i ’.«-() lslcsu lmn Forsnnnd iMilig 

jtcrrudvalgeh ihnillcnSlilling hnn glor- 
«de sig bemasrkist sont cn imsig Tal-Inland 
! for Negerslauerict on Stol(,srlx.klxts(. Twl 

folgendeAnr1«esE-·Umcdr hut fin· nt ngilere 
for Franllin Wink-J Van lil«1’-1--kfilse11t: 
cnsbedel. To Wen-c san lplisu unlkxt be- 

lonncdc lmn Tnuici ned at nian hmn 
Plndfm snm sciigsznninislek. J denno: 

Zlilling hnudr lssxn nppcrlig Lisjliglxcd lil 
al give Innnkzc nf in «l!1n:n-rchn, sont 
lnn til Grund for del storc Form-deri, 
der pnafulgte en han Bin-H nlat· fisncrr. 
J iska vnlgtm lscn nllcr Forlsnndvfenm 
tor, meu Lincolnis Van i ’tl-s og dcn 

drepna folgende lldemsdelsc of llnionen 
for flere af Sydslalmch Vedlonnnende 

gjorde dct aller nødvcndigl for Tauf-« al 

opgioc Pladfcn i Range-essen Da Ub- 

tmsdelsen havdc faaet en beste-tut Form, 
blev chferson Davis dcn 4. Febr. lsöl 

valgt sont Provinsialstsident for ,,De 
konfødekede Stank-« og blev sporel ind 

18 Tiage senkre. J 1862 blco han aller 

valgt for en Termin pna 6 Aar. Eiter 
Dprorsdhovedsladcn Nichmonds Fald, 
forspgtc Davis at flygle ud af Landsl, 
men blen grebcn ved erincsuille, Geor- 

gia den lo. Maj law-; han laa fna to 

Aar sont Range i Monroc Fasslning, af- 
venlende sin Dom. J Summen-n ’67 
blev han frigiven pan Kaution vg vidcre 

rctglig Skridt imod ham bleo indflillede. 

Han befe- -«le nn lsmopo og mls Diom- 
konxslkn indchavdc halt en Tidlmq Stil- 

lingen som P1·rrsidcnt for et Eins-facil- 
ringstsselskab i Munphi-7·, Tons-. J IHHI 

flecu han »Hu- Rivo amä Fullof the- 
Oonscslomto Os,vu-nm«nl"’ i to Bind. 
J de sidsle faa Aal-bordc hnn i Brauen-Er, 

lMiSf., hoorfm hnn frnsct ct Par op- 

»Js«igtgmrlkcnde ripnnfle Taler, han l,.)ldt 
for kre Aar sidcn, sjrklden eller n:·n«lg 
sont frem i anben Vclygni1151. Las-n llcv 

aldrig lilbngeglsin sine Viixgc.s1ct:jzzl)c. 
dir'. 

f 

J sznshinktn set slom s:s-s:l.’ix:x«nc 

vonst Jovis naturltgoisj for«j·«l!igc. J 
administmtive Kredse er man cui-ge nm, 
at det er nmnligt at vifc en Lnnkicsfssrms 
der-z Minde den Agtelfc sou: in ils-Jud 
need Taois’tjdligcrc Fonjcnesler ellerg 
vilde have Krav paa. siorlin Jnfritszmis 
nistet Garland og nuvckmidr Tore-rem- 
dommek Lamm-, i huille to Herrn-) 
Anker Opwrerblodet endnu til Tiber 

slaar l)cf1igt, brngec del cngclklc Spross- 
kjonneste Ord til at udtryllc den-J Hol- 
agtelsefor Ast-ode. zerstnxnnie Heru- 
sagdc: ,,Jlna1«T«.uii3« lutes Nu og Ka- 

jnrktcrslnderev of ct soldlilcdigt, like-n 

zskabglost Solc, sw: ircl Irg, n: han vil 
san cnxncgcl »Esqu Ekstxs i .d;IjZl-31«5e11.« 

:L«alnal-J glodendr Quinkz liusc freut i 

Tfolgcndc Ord: »Oui« zlJciszisicssimsi Iiszzcr 
Ei Sorg. Miit rexsnniigs ’L":·!IsI«-.1!«jfor 
Yhold med Taoig M iklk lilol ist-unt ntcn 

var ogsaa parrcl tncd hilrktsxlig Hinsi- 
»venl)ed. Som m Folketsis Jstand nærede 

'jcg den lecste Tlxteifc for bank. Han 
var en Mond nf Intelligan Ære og 
Stalenandsklpgt.« Posuninisler Wa- 
namakcr sagde: »Jesic1·fon Dnvii5’ Dpd 
spærrcr den rcedsomnte Krigs sidste store 
Mindestylle for vort Syn. Delsom det 
kunde gjpre en Ende paa alKiv ogStrid, 
faa vil en ny Ftedens Dag oprinde for 
vort Land.« 

IS- Send efter GrallS-Pesvenums 
mer af «Sljeknen«. 


