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MARKEDSLUDENDE 
—- 

Fm de vaallveliqfte is bevfte Mitm- 

6hicago, d. 22. September. 
dekomnc Nyhcder havdc en paa Mark-»- 

deircdtrnkkende Ruhms-, men Hvedemarkc- 
dir vildc bog ikkc give sig. Kontant, 97zz 
chrmbeiy s1.01; Maj, 81.052. 

Majien var tmg, idet Tyrenc savnede sen- 
jationtllc Nyheden Der var haardt Frosti 
vvIssisconsnh men ikke nagen Mehdelelse oni 

nn Stude. .(toiita11t, 48i; thobet, 482619 
M: Mai, Wä- 

Jet stprste Liv i Tag ytrede sig i Hat-rein 
Tctvarbutchisom der drev sit Spil og fik 
m Tel til at byde, faalebes at Prisen steg ca- 

ztstz Kontant, 38; Oktober, lösli; Maj, 
41å. 

Nutz-M Vyg Tö. Horer 81.50. 

Onial)a, d. 22. September-. 
Kreaturmarkedet er ufotandtet for de bedre 

Lindcs Vcdkommende, men be almindclige 
og meigrc er sra 10 til 25 Ets. laokre end fid- 
stellgc. Tilførslcn bestaar most as de haar- 

lige scorter. Prima Stude, s4.85«i4.75; 
nlmindclige, 1000 til 1150 Ph» F3.50((93.80. 
Mei, gebt-, 82.7.3(;Io2.95; efstra godc, LIM- 
AND-zä- 

Tilscrslm af Soin udgjør ca. 6;M. Jede 
Svm ci- dalct 5 til 10 ists. Udspgtc fcde 
Spin, som for 3 Uger fiden bragte fm 15 til 

LIMI- mere end de lette bliver mi forspm- 
Ie. Trijen rangcredc fra 83x90 til 4.45. Et 
enkelt Lcks bragte faa højt fom 84.50. Wien- 
neimnitsprisen er 84.26. 

Damawa d. Is. September-. 
Hvede 75 Ets; skællct Majs 32. 

Havre 30 Cts. 
Sviu er 83.60C93.75. 
Æg 21 me. Smpk Isicpw M. 

Ltvekde Optik-, 81.75 psr. Dufin, Ist-kams- 
Wllmger as god Staatse» z1.so. 

Handels-Eisenke. 
Der et en kompletStilstakndi Komponent- 

fEtninge;(, hvilket enhver let kan forftam «at der man-Hine, naarPkiscn paa Hvede M 
Els« ekM i Chicago, ktm ZLOZI i New 
York øg bare 81.03 i Liverpool. Med fall- 
dant et Misforhold i Priferm er det en kom- 
plet llmuligheb at ubftte et Punb til Europa- 
Lisncntje Fothindriugek does-wer Assætningen 
paa andre Vater. Meu er Udfptslen flle 
maa det til Gjengjeeld erkjendes at Juki-ts- 
len er overal Maul-e enorm. Jmportpterne 
Mytter den-Miste Chance til It fylde der-es 

Splsgshuie.sf-koKinreys Pwhibition tm- 
daukkst Disfe Omsteendigbederi deteg 
Htlhed bettaktet tun ikke meng paany at 
AIM Pengene-krrappe. De faa Benge, der 
findes, stal affendeg tll Europa then at no- 
gen Tel deraf lemmer igjcn. H.andelssyste- 
mkkkk lau omveudt og saa meget illlave tom 
MIU vel lan foresiille sig. Handelsverdenens 
kfnfttvative Element hat i den sidste Uge 
glokt en Kraftanstmngelse for at bringe Tin- 
gene ind i deng rette Gange, og det er ogsaa 
lylledes at trykke Hvebevrisen 34 Ets» Majs 
H US Bomulb i, men Hat-re og Olje et ste- 
SM M Smule. 

Pengemarlederne i set Jndre er alle Vegne 
thi grundet paa den enorme Summen- 
dmgning i New York. 

Jernindusitien er bleven aktiv, og SM- 

lerilanterne bar avancetet Prier 82 PL. 
eg. 
CHOR noterek en stor Formindstelte i 

FUJIMM af Korn, men Assætningen pus 
Thurm Skotsi, Klader vg Fedtvarer er 

langk siskre end paa iamme Aar-stil- i Fior. 
Chikagv er Penge knappe og Renten stiv. 
Fokbkuskk af Jern synes at være det stor- 

.·- man th kjendt, unt-tagen i Inaba-te- 
WV PUC lwilket Etterspsrqslen er aftagen· 

Fragttkavsporten er stor, og Jembauemks ijtllssie er enestaaende stor. 

V
- 
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Ztc Aargang Tonnenon Howard Couuty, Nebraska, Onsdagcn den 24dc September, 189(j.f Nr. W. 

Jndlandet. 

Arbeivsrtddernes Streite poa 
New York Central Bauen endte med et 

komplet Nebetlag. De gaar nu tilbage 
tideres Pladsek som Ich-Unsinn Mæntk 
! —-.—.—.—-—..—.- 

i EmapamsTmsk Fka Chias- 
go vielbes, at alle paa Egnen verende 
Melke-Leverandarer agter at stutte sig 
samtnen i et ntægtigt Treff, der skal have 
til Formaal at sætte Prisen op paa 
Melk, og Ovetstudet flal laveö op til 

tOsL 
—- 

Ulykkcr. Ea frygtelig Jernbane- 
ulykke fokefaldt paa ReadingrBanen ikke 

langt fra Reading, Pa., i Fredags. Er 
ParGodstog lob fammen paa Bauen 
ogmedens de laa og kludrede meddet, kam 

»Jltoget Ined dets 150 Pasagervogne 
Istyrtende ind ist«-get Der blev et 

Hrwdsomt Blodbad, 40a 50 Mennester 
Ifremdroges som Lig og 31 i være end 
dad Tilstand. 

000. 840,000 ligger i Siiftetetten i 
St. Paul, Minn., og venter paa en At- 

ving. Miss. Mai-en Robinson esterlod 
sig ved sin Dsd dette Beleb, der kunde 

tilfalde heut-es San, en vild Kriegt, der 

for aogle Aar fiden winke til Califomia 
og hat« ilke fiden ladet høre fra sig. Der- 
som han ikke indfmder sig til Iste Okto- 
ber, bliver Arven delt mellcm afdødes tre 

Sollte 
Ei ,,Hpr-Palads«. Forest City 

er Centret i Jowas storeHørbelte. Byen 
hat ogsaa følt sig ratnt af den nu saa 
gjcrngse Mani for Paladser, og hinder- 
for opsprt et Hørpalads, der forlcdcu 
blcv aabnctpaa en smuk og hajtidclig 
Mande. Gun. Boicsj holdt Festlaleu, 
der behandlcdc Emnct »Von Ewig-Jn- 
stilulioner«. Jøvrigt er Iowa ikle faa 
lidt af en Palads-Stat. Sioux City 
har detsMajspalas, Cieston dets Plac- 

gkæspalads agOttua wi dets Kulpalab . 
Ei galt Aar for Livsasfuransescl 

flabernc skal ncerværende Aat have vceket 

Enten det nu er la Grippe, der bærcr 
Stylden eller ej, nok er det, atDsdelixF 
heben iaar hak været usædvanlig stor, og 
.i de hemmelige Foreninger hat Hyppigs 
heben af Ligningerne vasret ckfciupelløs, 
ja awfien til-stkælkelig til at afstmkke 
visse Medlemmer. Mange hat tnaaltet 

iadkalde saa hpjt sain 14 Ligninger i dc 

forløbae otte Maaneder af Aaret. D-- 
deligheden i Juni og Juli var langt öder 

Gjetitteinstiitstallct. 
Kiæmpemæssig Inaba-schaa- 

dec. Bladet Railway News Burg-u 

meddeler, at lidt efter lidt kommer En- 
kelthederne af en kjæmpemcessig Jerusa- 
nehaadel for Dagen. J hvert Fald sed 
man med Visheky at de tre stoke Syste- 
mer: South-m Pacific, Missouri Pa- 
cific og Atchison Bauerne nu er under 
en feil-s Bestywlse, men hoar vidt set 

er et virkeligt Salg eller blot en Sam- 

»menslutning er man endnu ikke paa bet 

»Nein med. Oven paa disse Rygter lam- 
mer den vigtige Meddelelse, at Atchison- 
Kompagniet stal have kjsbt Rio Grunde 
öz Western Banen. 

Ønskes. —Eu Awing tu s4o, 

Its OservilliqheM Prasidem 
ten fsr Great Northern Jerannen, 
,,Jim« Hill, hat igjen vist sin store Li- 
beralitet lige over for St. Paul. Han 
hat stjcknket s750,000 til den katolsie 
Erkebistop paa Betingelse, at 8500,000 
heraf ans-Indes til Opfsrelse af et stor- 
srtet theologisk Universitet i Amerika, og 
8250,000sættes fast som etSlagö Drifts- 
kapital. Erkebiskop Jrecand siger, at 

Hill allerede lange hcjr tænkt paa noget 
saadant. Hvor Untversitetet stal ligge, 
vil blive bestemt af Erkebiskoppen, der 

siger at han endnu intetVacg hartruffet. 
Arbeit-et vil blivepaabegyndt tilVaaren, 
og Universitet, der ikke vil komme til at 

staa« tilbage for noget, vil blive indviet i 

1892, ellek 50 Aar eftek anvielfen af 
det lille Kapel, eftcr hvilket Byen St. 

Paul er opkaldt. 

luser Fra Atlantic, Jowa, tote- 

grafekes, at en Cyklone rannte iyd for 
Manning i Fredags. To Mond dreh- 
tes og adskillige kom ilde tii Stude. 
Skaden paa Ejendom er stor. Ovek 
hele den vestlige Side of Staren faldt 
Regnen i Strom-Im —- Det hat regnet 
stadigt i ti Dsgn i Omegnen afBangör, 
Maine. og Penobscotfloden er svulmet 
iden Grab, at den Masse Tom-versick- 
ke, der her ligger, er i største Fare for 
at feile bott. Veb Hudfön, N. Y., er 

Vandsianden det højeste, man hat kjendt 
siden 1869. De ved Stockfort og Stuy- 
vefantvætende Møllerttuesmed at stulle 
bortsiylleö. 

Tantelceler Johnfons nyefte. 
Tankelæferen P. A. Johnson udsprte i 

Torsdags et Kunststykle, der tilfyuela- 
dende gjsr Kaal paa den Teori, at Men- 

nefket blot har fem Sauser, og ligeledes 
den Tro, at Tanlelæsning knn er en Art 

Muskellæsning. J en starre Tilstuer- 
lrcds’ Paafyn stod Johnson med bundue 

Ojnc frem i Hotel Wellington tned Ore- 
ne tilstoppet med Bomuld, en bmndende 

Cigar i Munden og grove Haudsler paa 
Handerne, sauledes at alle hang Sanft-r 
i Liebltkket varumuliggjorte. Hau op- 
fordrede da Hotelcjeren til at stille sig 
bag ved häm og tcenke paa Peugestabcts 
Laus-Forbindelser. Dettc giordc han 
og Johnson drejede Haaudfanget using- 
tigt til de rette Tal og aabnede Benge- 
flabet. 

Omtælllugm i Minneapocis og 
St. Paul er nu tileude og visit-, at den 

sprste Folketælling gav beggc Byer en 

meget starre Folcemæugde, end de dicke- 

lig har. Jsplge Onctællingeu hat« Min- 

neapolis 164,7;38 Jndvauuere og St. 
Paul l:;:3,:301. Dette Resultat vifer, 
at der ved den første Tælliug bleo began- 
et ttorartede Bedrag i begge Byer. Den 
forste Rapport fra Minueapolis gav 
Vyen 191,800 Jndvaanere; Superin- 
tendent Porter huggede dette Tal ucd til 

180,104· Den føkfte Tælling gav St. 

Paul 142,541 eller 9,:340 flere end Om- 
tællingen. Resultatet af Omtællingcn 
viser ogfaa, at begge Byers Adresseka- 
lendere er ,,padded« paa en latterllg Vis, 
idet Mitkneapolig’ indeholder 80,000 og 
St. Pauls 78,0·00 Navne. Ceususstri- 
den er den bitreste, der nogeusinde er op- 
staaet mellecn »Tvillingbyerne«. Sagen 
mod de bedragerske Optcrllingsmænd i 
Minneapolis og St. Paul hat været be- 

handlet af For. Staters Storjuky, og 
Judictments ee bleoet udstedt modF.W.. 
Heinrich og J. A. Vervais fra St.Paul; 
og Benjamen Aarons og L. E. Strunun« 
fra Mittneapolis. Detantages, at mindst; 
20 Jndictments endnu vil blive udftedt.i 
Begge Byer er misfornøjede med Om-« 
trellingens Resultat. 

l 
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Fra Washington 

Restinleys Bittens Paeiisthed 
med Hensyn til Landets forskjellige Dele 
er endnu meee flagende end Mich-Biw- 
ens. Sydeus tre Hovedprodukter er som 
dekjendt, Sukker, Bomuld og Ris. Pan 
Produkter som Uld og Jeru, der päa en 

Gang er nordlige og sydlige Produkter, 
er Bestyttelsen for-get· Saa vidt vi hat 
kunnet forstaa, er der itke nogen Nedscw 
telse i noget af de Inere vigtigeProdnkter 
undtagen i Sukker og Nis; Bontuld er 

natnrligvis ligefom spr paa Frilisten, 
men Tolden paa de Jernbaand, der fa- 
brikeres i Norden og bruges i Syden til 
at binde Bomuldsballerne med, er for- 
højet fra 35 til 105 pCt. Sau det er i 

Virteligheden sandt naar man siger, at 

McKinley-Billen stiller sig partist over- 

fok Sydeus tre store Hovedprodukter. 
Hvad Suckeret angetan-, vii man vel ind- 
oende, at de 2 Cis. pr. Pund, Stets- 
kassen stal betale iPrcemie (bounty) er 

en god Bestyttelse, men det et det scet 
ikkr. Pan raffineret Sukker lasset-For- 
flaget en Told, formodentlig i den Hen- 
sigt at tilfredsstilleSukkersTrustet. Men 

lRaafnkker har friAdgang, og den 2Cts. 
Pfanne er ikte mere end Tysiland, 
Frankrig, Danmark og Østrig detnler 
deres Fabrikanter i Udfsrfelspreemie. 
Altfeiu stillt-S paa denne Maade vorSuk- 
kerindustri i aaben Konkurranse med den 

europæiske Industri. Man bringet soin 
Undskyldning for denne Politik, at Sy- 
deus Sukkerplantere ikke er i Stand til 
at tilvejebringe mere end Halvdelen af 
Siikkerfotbkuget her hieinnie. Dersom 
det samine Nitsonneinent blev anvendt 

poa Tinplade-,Jiidustrien, hvad vilde det 
da blivc til med den foreslaaede Told paa 
TinpladerZ Sandheden er dog den, at i 
1860 for Krigen havde lnniinet Sydeus 
Jndustri var Staten Louisiana alenei 
Stand til at bestrcekke For. States- nied 
Susteiu Mcn Krigen sdelagde fuld- 
stændigt Sydeus Sukkertndustri, og det 
er en Judustri af deiiSlags, der fordrer 
store Pengeudleeg for dens Gjenoprettel- 
se. Jkkedestomindre hat den nu fort-un- 
det Knækket i denGrad, at man iaar an- 

fastter Produktionen til 200,000 Tons 
iinod 165,000 i Fior. Jsplge de Argu- 
menter, Protektionisternc briiger, er 

denne Jndnstri netop i den Forfatning, 
hvor den tmnger til Befkyttelse. Den 
ganile Historie gjentager sig iMcKinlcn-. 
Billen. Stisiden dreier sig saacnænhvers 
ken oni Prinsiper eller Retfærdighcd, 
men det ek en Trcekkekamp mellcin etPar 
Hobe forsultne Madstræoere, hvis Orif- 
ter nasppe gaar højere end Dyret6. Dette 
stinnede igjenneni Mills-Billen, man 

læste det Inellem Linjerne paa Senntets 

Bill, og det er endnu tydcligcre i Mc 

Kinleys Forflag. 

Nebraska. 
ArmesVeierancrne holder nok en Re- 

union i Ewig. 
— Miss. «’5iiliaD. Marion, J. Ster- 

ling Mortons Moder døde nylig i San- 
nens Hjem i Nebraska Cin as Hjærnes 
lammclse. Hunnaaede den sremrykkede 
Aldcr as 78 Aar. 

—- Den bebndede store Prohibitions 
Højlicense Debut i Grand Island sandt 
Sted sidsie Uge og blev overveem as 
mange Mennesker. License-Meeiidene 
syntes at have Steinningen for sig ved 
denne Lejlighed, hvorimod Prohibitioni- 
sternc blev i sin Tid tilkjendt Sejken i 
Beatrice. 

— Politiskc Nyheder. — Den tepub- 
likanske Konvention niodte sarleden i Fre- 
niont og nocninerede sor l ad 20. Gang 
,,Gi’ Wes Evindeligt Dorsey« (G. W. 
E. Dorsey). Dorsey selv asrejste straks 
ester til Washington med den tilsredsse 
Følelse, at han nn kan spie et Inageligt 
Lin dernede mens de mange tnsinde pil- 

jeløse i sdje Distrikt stemmer ham ind i 
Kotigressen for evigt og evindeligt. — 

Ved et større Msde som Alliansen for-le- 
den asholdt i Hasiisigs, blev der redis- 

get sjlgende starpe Resolutioner: »Es- 
terdi de republikanste Aviser og Talere i 
Nebraska hat ans-et Farmernes og Ar- 
beidetnes sorarmede Stilling som Aar- 

likanerne, og esterdi de sammeAvisek vg. 
Teleke hat udraabt over hele Landet, ati 
den Farmer, der hat Laan paa Faktnen, 
er et Fatiigletn, hvecn det er sarligt at 

anbetro Statens eller Nationens Asscerer, 
vcre det dersor beslntiet: at vi, Former- 
ne iAdams County, Tilbagevise alle disse 
Bestyldninger sont andskabssnlde, ljgng 
agtige og uretsaetdige. Beslnttet, at 

Republikanekne hat ved disse Ytringer 
og vedoarende Angreb paa Folkets Kan- 
didatek aabnet erklcetet sig sor at viere 

Falkets Fjender samt sokneegter Falkets 
Ret til at arganiseke sig i et selvsiændigt 
Parti. Besluttet at de imod Poivets 
og McKeighan rettede Oversald paa Ba- 
sis as, at disse Heu-er ikke er rige Falk, 
er en Fdrnarmelse mod enhver Former 
og Arbejder i Nebraska, og Bevig paa 
Republikanernes Ønste am sor evigt at 

hdlde Arbejdet underdanigt mod mono- 

polistisk Kapital.« 

U d l a n d et 

Bnlgarien. — Macitzasloden er 

gaaet over dens Bredder og henved t00 

Bander og tigesaa nmnge Soldatee denk- 
nebe. 

Melleneam eri ka. — General 
Ezeta, Seiehereetti San Salvador, er 

valgt til Peeesidenti Stedet sor den ntyrs 
dede Menendez. 

T yr kiet — Atter hat der staaet et 

Slag tnelletn Tyrker og Artnenianetne 
ved Van, i hoilket der draebteo 40 Mand, 
for Stsrstedelen Tyrker. —- Det tyrkiske 
Orlogsskib »Ertogrone« er sotnlykkeh 
nd for Hiogo i de japanesiste Faroandr. s 500 Mund as Bescetningen onstkonh Os-» 
man ogAtiPasha, to hojtstonendeTyrkrre, 
der var sendt sont Sultans-us Speciel- 
Ecnissterer til Kejseten as Japan, er 

blandt de omtotnnr. 

Tys kland. -— London Time-s Ber- 
littersKotsrespondent gioer Kejser Wil- 
helm en tneget stok Kompliment sor hans 
Talent sont Feltherre. Vladet siger at 
det er en altnindelig Mening blandt dein, 
sont sorstaar at dont-ne og ikke sntigre, 
at Keiser Wilhelm lagde under de nytig 
stedsnndne Mannen-e sor Dagen glintiem 
de stentegetiskc Gott«-, og niser et mitt- 
tær Gent as farstc Sknsse. — J Lordago 
blev der begnaet to Setontokd i Berlin. 
Greo Philip Max von Schauenburg 
dmebte sig ved Midnat, og Baron Loeper, 
en bekjendt Statssnand, tog samme Be- 
sordring nogle Tintek senkre. 

Fra n kk i g. — Voldsomnte Tordems 
og Hagtstortne ljjcmspgte Paris og Omsk 
egn i Sattdags. Paa slnc Siedet gjorde 
Vanhoser niegen Stude. Kanatdiget 
ved Mallemort er sknllet nd og seks Kon- 
dratmil as Markerne staat under Band. 
Mange hundredc Tons Bindi-net blev 

tilintetgjorte, og en Mangde Kreaturer 
drnlnedr. —- BonlangersKrangelen hat 
nylig assodt to ny Dueller. Det var 

natnrligoig Redakteur og Skribenter, 
der sloges sok Æren, og Kasnpen var 

sont scedoanlig blodloö. —- Frankkig hat 
paataget sig at leveee anland en stok 
Meengde Nifletn En halo million as 
disse leler stal levetes i Lober as 18 

Maanedee. 
Storbritannien. —- Tolograph 

tilraader de eueopceiske Lande, sont oil 
lide Stabe oed den amerikanste McKins 
ley-Toldloos Gjennemsstelse, at oprette 
Frihandel mellekn sig indbytdes og aldes 
les ikke have noget tned Amerika at giv- 
re. — Den skanske Gteoe as Paris ta- 

ger i disse Dage Assted med sine Sel- 
skabsbtodre i England og asrejser en as 
de sprste Dage til de For. Stater. —- J 
Manchester hetsker den itskste Teavthed 
med at saa Vater sendt over til New 

York for at undgaa Betalingen as Mc 
Kinleys Told. Hoekt enesie, Skib er» 
fuldt optaget og det stal viere umuligt at: 
saa Transpokt. Sendinget bestemte tilH 
N. Y. sendes endogsaa over Boston meds 
en etstka Bekostning as 20 pCt. Fabel-J 
kerne arbejde Nat og Das soc at udsylde » 

Ordeene. Saadan Virtsomhed er gan- 
ske eksempellss. s 

Standinaver i Amerika. ! 
i 

. J La Crosse,Wis-, stal der opfsreöi en norst-luthersk Kirke til et Kostende af 
7,000. l 

« Dr. Magnus Youngstedt, en pel- 

kjendt og agtet svenst Lage i Wahoo, 
Nebr» er afgaqet oed Dsdem 

« Peter Lang i Muäcatine, Ja, blev 

foknylig pas Vejen til sit Hjem kostet ud 

as sin Vogn og livsfaklig search 
« August F. Lohns-im en spean Kon- 

traltsr i Princeton, Jll» er afRepubli- 
kanerne i Vukeau Co. blcvet notninetet 
til Kandidat for Shekiss. 

« Peter Petetfon blev nylig drabt oh 
Lynilden nett Dolcind, S. D. Dagen « 

var aldeleö klar, og han befandt sig nett 

en Hsstal, ·da Lynet flog net-. Hans ! 
Mel-er blev fuldstændig revne åf Krop- 
pen. 

St1ernen 
(-kh0 Stunr ) 

Liberal- l alt-mal- IWSUZJJDUWI 
publinbml Ins lUNoncnnth Ntcusvoky 

U’l!Jl)NEsl)AY 
m- 

— TUTTI-« l: lilp ’«8’().As«·-— 

Ttnc Snn n tlw losuiingd sumulinavi 
un paper snsnt of Osnalm nnd ono 

of the Im »so-! publitmtions in the 
Danisli langtmgo in America. 

Th- vtusnshss ums sonnt-as clisoulstlon which 
this pokus-s hss sitt-samt summ- uxo numerous set- 
Maul-n unme- 0k Norm-lu. Wyoming ich Colo 
any makes U I aus«-klu- stlwtusias medium tot 
those who must m bring Umit but-lus- bufoko ths 
Sesutlinsvlan public- 
liuwnnk whom-Inst mal-s lusan on »Im-Muls- 

Atmlsvsn Tlllk STAR. 
DANNIUIIKKL NIIUL 

Entsststi » sen-Inl- cito-- Its-met at Use Ilannsbkds 
Nebr- .. Inn-I umse, April »Ih. IMM. 

« Mes. anborg Heu-nd Stub, den 
bekiendte not-sie Sangrrinde, har tspcge 
MinnenpoltssMade desiecnt sig til atbos 
ftette sig t Iltittttenpoli6, Minn. 

« Nordsnanden Chris. Anderson, der 
vnr Fonnand i en Tagspnanfabrik tMae 
nistee, Mich-, blev nyltg destrbt under! 
Fort-get paa at lægge en Rein paa en 

Mastinr. 
« Peder Sørenfen, en Dansker thns 

nipeg, Mannon tnyrdede fornyltg en 

fransi Halvdlodsindianee under en Dis-—- 
put. Strenfen par-staat at have handlet 
t Selvforionr. 

· Not-dueand:sn Ed· Haufen i Grund 
Ferse-, N.D., er gift med en Halvblodss 
Jndtanerinde, som i fertige Uge spgtent 
inykde hatt-. Hun stalhnoe nat-et nltfor 
fortkolig med andre Mann-, og da Han- 
fon irettesatte hende derfor, fo’r hun cis 
pna hanc need en Vorderbein 

· FolgendeNnvne, der klinger standis 
navisk, sindes pna Listen over de em- 

kvnme ved Eksplosionen i.SpokaneFalls, 
Waih., den 0te den F. A. Hoan J. 
Inle Jsak Johnson og Homer Otto-n 
stlge de sidste Veretninger om Ulnkken 
fknl der see-re over 20 Person«- drast- 

« Thingvnllaselskabet staat for Tidett 
i Underhandling need Jernskibsvcerftetk 
Nenfren, Skotland, om Vygningen af 
to ny Skibe, specielt indrettedefor Pas- 
iageker. Dersom Handlen kotnmek i 
Stand, bliver de ny Skibe stetre end 
nagen af Selskubet unverrcnde Furt-fern 

« Danskerue i Fretnont, Nebr., hat 
fulgt deres tyske Medboegeres Ekfempec 
og startet en Anti-Prohibitionforening. 
Den valgte Vestyrelie ek: C. H: Chri- 
stenfen, Preesident; L. P. Hausen, Vtee 
Præsident; Peter Anderer, Sekketærz 
Christen Elias-nassen, Itasferctu 

.-..-.--«- —- -—.——... 

Pcder Paars Prat. 

Bankelter er ikle fuldblodiil nymodens 
Opsindelfer, men den ny Mode lagger 

starkl Vind paa dem. En Banket et 

langt foknecnmere end et Pslsegilde pag 
Landet«; men der skal ogfaa enNejsekejsek 
eller en Bssselwilhelm til for at give 

’Banketter del-es rette Smag. 
Velhavende Asnerikanere smmne for 

Bankeiterz men underliden har de ondt 
ved at hnske Enkelin-. Ea ielogiokt 
Amerikaner kan ofte paa Grund as stn 
kosske Jagttagelsegeone klare slg gjennecn 
Sellkabslivet uden at bryde en nieste as 
Etitcnens Los-e, men l det Dieblil, hnn 
kommer til Bot-de ved en Baum gaar 
Naturen over Optngtelfen og hnn fase- 
stillek fiq at han fodrer den sanune gatnle 
J. J. Cale Terskemastine, fotn hani 
sine yngre Dage stoppede Munden paa. 
Det er megel leitet at begynde saadan en 

Forestilling netop sont Bardbsnnen ital- 
de tiefes. For at viere en god Bankets 
gjcest maa man kjende lidl til Regleene. 
Naar man hat indlaget sin Vordplads 
sinder man paa heite Side af Tallerkes 
nen en lille Blomsterbnkelz uindviede 
jSester pleieiReglen at flnge den med et 
Smask, men det er nrlgtigt, thi de et 

egentlig bestemte til at satte i Kam-pe- 
hnllet; men hat man ikke et saadant isin 
Gildesfta kle, bsr man ikke fees-ge at bete 
et Hnl med eng Foldekniv. Naak man 

vil vise sig velopdtagen, stal man ikke 

begynde at sluge i sig sosn enTcetsierhest, 
men sidde ganske rolig idct man piller 
lidt oed Sen-jenem bjdcr et Hierne af 
en Tvebak, puttcr et Par bkasilianste 
Nedder i Lommen ag ladee en Østets 
dratte paa Gulvet, og i en dampet 
Stemme meddelcr Opvarteren, at han 
maa beholde den for sin egen Mund det- 
som han pil sanke den op. 

H v o r l c d e s et sorandrende Lage- 
middel renfer Systemet er et ubesvartt 
Spsrgsnmal, men det er afgjokt It 

Ayers Sarsaparilla tilvejebkinger en 

radikal Forandring i Blobet. Alle Beg- 
ne anies det for at vceke det bedste Mid- 

el mod Blut-nochm- 


