
-St,1·exsnen 
Wzdkad for Nyhed samt politisk 

« sptkclig Only-I ·(ing. 

«- 

! 
i 

lzkkqmnpr nvor Onsmtg Mut-gen 

— 

HAij EBBESON, UDGIVER 

«)1bvnnements-Vilkaak: 
1 Aar 1 de For. Statek og tsanada. .82.00 

6 Maanedrk ....................... 1.00 

:k «.!Ikaanedcr ...................... 0.60 

1 Aar m Damnatk og hvilketfomhkist Sm, 

1 leandet ...... .............. s2«50 

E- Betalingen eklæggeg forssudsvig. 

hing-- can holst set-des 1 «Resiswsui" skev 

..k«».»«1 zikquiy (.)kdek" ellek »Topp« Note-R "Pos 

«k»« u- dvt billig-w Midas-l for kengckotseu 
W N 

k -(.s tuldkommem slkkekh Gebyk lum 3 (’.ts. 
dilett- 

Fxttdjmsndtg Adresse: 
Sti e tu en, 

Das-Iebtes, Reh-»Ah 

i 

. 
I 

Dann-pros, Redtasim 

Hossogjkkijfßkupuswsk 
— sc Dannebrog p- 

llnion Mäc- send-um 
qupnu quaar tka Diknuobrnqx 

«.1« I’.-r.—»nuik.s· A. 12 k«’()km.; Godslog. 4.15 stun. 

5.55 Esttn.; ——— 9.4.-) Form. ! 
Yes-l 

-—-«e st- Pa ul is-— 

Man Miso IMM. 
Tmsmm zsfguar skis St» Paul- 

jl DAXXEMML BOELPS og I.Ol’P UTY: 

I-«—--«nt»«.s. 5.30Eftekm.; Away-. WA- Form. 

’1’i1 GchND Ist-AND: 

I1«-r—s«(s.tog. 9.sO Rom-J Und-trog 5.101-Jttekm. 

Txl FULL SPOTIL NORTU LOTP 02 ORD: 

Pmiont02. 5.25 Este-du« ; (30dst0g. 9.00 Fukm. 

cis-» Alle Tog mcdtsgct Pummgeror. 

Barlinxtou !- Riswi Mr samt-sum 
Tutmnn afqiiar fra st« Paul; 

»H; ls«-r.--»istk-»g·5s.33 F()km.: Godstog. 2.5(ISttu1. 

spitz ——· 5.21Enl!1.; —- ILZJZ — 

Its-« Alle Tug niedreng Pasisggonsn 

T 

MARKEDs-T1DENDE. 
—- 

Im de vagtideliqste os bedm Kissen-. 

Chicago, d. 13. Oktober-. 

Pan Bot-sen trykkedes Hveden ist. ved spa- 

ge Kabelgmnnner og chjeringens officielle 

Bcrcgning af .stedeudbyttet for hele Lande-t, 
ifplgc holtko det samlede Uddytte stal belpbe 
fig til 404,000,000 Bushel ellek 8,000,000 meke 

end det blev aniat til den lste September-. 
Markcdct blev plaget hele Tagen af Bist-ne 
og Rovdyr. Kontant, Wiss-VI December, 
81.012; Maj, 81.055. 

Napokten fka Washington var en Staffel- 
fe for Majsnmtkedet. Man fotventede at 

den vilde blive af den Veskaffenhed, at der 

blev en Prisstigning til Folge. Raponen 
ncevntc itke et Ord om Frostens Verkan 
man fik blot at vide, at Udsigtetne havde 
forbedxsct sig en halv p(5t., og det var ikke no- 

qet skikket til at satte Prisen i Vejret. Kon- 

tant, 48;: November, 49iz Maj. 515C152. 
Regjeringsdureauets Raport havde en let 

Ziigning i Havren til Folge. (E'«jennemjnits- 
udbmtet pr. Akte btev ansat til ]9.8 BniheL 
det mindste nogensinde heftet og dctte betyder 
2!"M,000,000 mindre end en Middelhøsi. Lg 
deite betyder Udsigtek for hqjere Havteprifer. 
Ztigningen havde bleven endnu fwkre der- 

som den synkende Hvede og Havke ikke havde 
havt en nlbagedmgende Birming. Kontant, 
ZOYx December, 40; Maj, USE-UT 

;ll1cg63!j;c64. Vyg 73. Hßrfrø 81.46(Z4Jl its-L 

Lmaha, d. 13. Oktober. 
Te bedte Stube cr stadigez de daartigere 

Sortet et 15030 Ets. lavete end sidste Man- 

dag. Svineptifen gaar rast nedad. Gine- 

Ilemfnitspris kun 83.85 mod DER-; sidste 
Ige. 

Tannebtog, d. 14. Oktober 
Hvede 72 Ets; skcellet Mags- 32. 

Havre 30 Ets. 
Svin ek 83.35. 
Æg 22 Cis. Smpr 14(-918 Ses. 
Levende Optis, 81.75 pr. Diesin, Foraats- 

kyllinger af god Sein-elfe, 81.50· 

Handels-Abends 
swrbcdring spötes i enhvet Gren as Han- 

delslegcmet. Prifer paa aae Vater er lidt 

hsjeke end for otte Tage siden med tut-tagel- 
sk Of Farmprodnkter. Lmjcktningcn er me- 

get stammt, Penge er til Stede i god Meng- 
VC- og den raaveude Tone u· alle chne til- 
Udsfuld. J Bostou florerer Fokretningen 
Mkd for-gebe Prisek paa mange Armut 
U1b, Vomuld, Tsmmer og Hader er siegen. 
Philadelphia icar hsjeke Ptifer for Uly, Han- 
delen med Kaum-lieh Tobak og Grocekies 
Ek got-. Jeknindusikien et saavel der fom i 

Pittsburgs uforandret. men Glasindusiticn 
er vel vcdligeholdt, og Bly er ssa Halt-end 
Ck fleke as de Fabr-jäh bek bkuger den Stags 
Materialc, hat maattet indstille Triften. 

J Chicago hat Kvknvareomsætningen as- 
tagct lidt, hvorimod en Forsgelie hat fundet 
Sieb i Mel, 50 pCt· i flagtet og faltet Kind- 
varck, og en Lmscrtning i alle Zlags Kieb- 
manbsvarek, der tilfuldc spare-: til sidsie Rats. 
Alle Handelsgrene et ogsaa starke i St. Louis 
VS Weges gebe i Dem-it Handel-n er god i 

Milwaukee, St. Paul, Lmaha og Zeitver, 
tikfkcdsstillende i Kansas City og bedrct sig i 

Savannah og Jackfonvillr. Naporter fra 
Syben et lyse, Bcvcegclfen i Bomulv et 

Usadvanlig tidlig og kraftig. Te store Jn- 
dusikiet vindek. Til Tkods for den enomie 
Inn-Produktion er Markedet starken, ogi 
Philadelphia er Jetn steget 25 pCt.! 

Barebestillinkekne er stirre og Fabrikan- 
tetne eti odt umst. Lieder er koligt men 
fast dg Hu er erkerr. Cftetspttgslen pag 
Pdpvuxblthet et gov, Kaltko og Linned I; 
SUCMFQ Olie et steken 2 Ets» men Kasse» 
et en Kjende lavetr. in fett-sei til M Cis. 
PF- Pd., Bly for 85.80 pr. 1 Stoke Op- 
klfb Cf Lake-Iowa hat fundet Sied. 

Falkmermi Untat var for den fort-due 

VIII fummenlignet med 197 Ugen i For- 

5te Aargang. ffTbatmEbroxy Howard 6ounty, Nebraskas Onsdagcn den Ich Oktober, 1890. str. 42. 

Jndlandet. 
Den nationale Iaqholvliga 

hat nylig holdt Aaksmsde i New York. 
Jldsvaade. To Fortetningsknav 

terer nedbmnbte i Fredags i Braintree, 
Minn. Tab 8100,000. — LouisSandg’ 
MIlle,Soltfkur og 1,000,000Tagspaan 
nebbreendte i Løtdags i Manistee, Mich. 
Tabz150,000. 

Iris imov de gut-. 21 Kineseke 
var i erdags indstævnet for For. Sta- 
ters Kredsret i Seattle, Wash» for alon- 

lig Tilsiedevætelse i de For. Stater. 
Dommeren oidrede dem tilbagesendt til 
Victoria, B. C» hvorfra de vare komnr. 

Poliiiste Ihm-du« Demokra- 
teme i New York hnr stillet Borgmesier 
Grant til jSnvag. —- Blaine nieddeler( at han i denne Uge eller den ncesie agter1 at holde to Valgtaler i Ohio, en i Mc 

Kinleys Krebs og en iDoinmer Tayloks 
Krebs. 

M 

B pflet ptm Flugi. Indenrigs-. 
minisieren hat opfordret Statsautorite- 
terne i Wyoming til at eiterspge en Flot» 
Vofler paa 70 Stkr., der tilhører On- 
kel Sam og fom er undsluppen ira Na- 

tionalparken. Det skal vekke den enesie 
tilovetsblcvne Voffelhjord i Landen 

Minneapotis Journal, det stor- 
ste Bladi Minneopolis, Minn., bliver 

·af «T1-1b11ne", der udkonnner stimme 
Sted, befkylbt for at hav solgtdetand- 
flydelse til Demokraterne for 815,000. 
Ioarnnl har altid været republikanst, 
men hat idet sidste Aarstid vist antis- 

kjendeiige Tegn paa Mitgwumpisme. 
Jfær har det rettet Angreb imod Gun. 
Meiriam og McKinleyc Villeu. 

; Attcstfke Brvttde for Kaufman- 

;dig bliver net til Alvor i S.-Takota. 
kJ Chainberlain hat Coitntn-Raadet pro- 
3 klameret Valg overlldstedelsen afBonds 
til 87,000 til at kjobe Boringsredskaber 
for. Det er Hensigten at beuge Verste- 

lmaskincsLokoinobiler som Trivkmit og 

F engagere Fagmasnd til at lede Arbejdc 
H Den eneste Udgift for Farmeken bliver 

Eda ArbeidslønneIL Lignende Forholds- 
Zregler tages i andre Dele af Staten. 
! 
T Den satte Tavle. Den 71-aakige 
Wiss-. MatildaDavis blev forleden Mor- 

igen fundet myrdct i sin Seng i Lenden- 

iwortlz Kansas. Hendes Mund er an- 

»holdt smn niistænkt for Forbrydelsen. 
"— James M. Dougherty, som for et 

Aarstid siden bleo lukket inde i et Gale- 

hns i Ner York foidi han ftndig for- 
fulgte den bekjendte Skuespillcrinde 
Mary Anderson kned sine paatkcengeude 
Kjærlighedserkloei«iiiger, blev nylig sat i 

Frihed. Sttaks dereftek stde han 
Hjælpeforsianderen ved Asylet og giorde 
ligeledes et mislyklet Attcntat mod O- 

verlæge Arnold. Dougherty er nn attei- 

sat fast. 
En Brevdues merkelige Up- 

flust. Brevduen ,,Dnde«, hvis Ejek 
er Haroey Sloane i Plainsield, N. Jet- 
sey, hjemloin iFredags cfter et Aal-s 

Fravær nndergtinfke ejendoinmelige Om- 

stkendigheder. Sctipps Ligä-Ekspedi- 
tion, der afsejlede den 24. Juli i Fjor 
fra New York til Paris, medteg seks 
Brei-dann Da Scibet var en Dagsrej- 
se ude sattes de site Duek i Frihed. De 
to andre, »Dude« og »Ariel«, Her-stup- 
ne les ved Udlebet af det Ldet Dsgnz 
Stil-et var da 700 Mil fka Hjemmet. 
»Arie« fle nasten tilbage til New York, 
men faldt san udinattet pag Decket af 
et indlommende Stil-. Men derimod 

hette man ikke noget om ,,Dude«, og 
den blev opgivet som for-tobt indtil i 

Feedags, da dens Eier opdagede deng 

familiære Skikkelse iDueflaget, mesten 
fokgaaet of den femten Maoneders lan- 

ge Reife. En Depeche fra Setipps Els- 

pedition indfvsbt i et Stykke halvt op- 

slidt Oljestind mir endnu fasibundet til 
dens ene Ben. Hvor Duen hat veeret i 
den lange Tid er itke let at vide, men 

man anteger, at den stadig her met 

paa Fluglen i fotsljellige Dele of Ver- 
deni dens Forspg paa at finde hieni, 
og »Dude« nydek nu Æken af den lang- » 

sie Finst, Historien kjendek. i 
Ossten over hele Auweh Agers z 

brngsbnkeaneis Oktober-Operslag an-; 
staat Afgrsden pr. Akte som folget-H 
Vintethoede 10.8 Bule pr. A.; Bank-« 
hvede11.1;Havke19.8;Byg 21;Rugi 
11.8. Majfens Tilstand er 70.6 i Sie-i 
det for 70.1 sidste Mauned, altsaa en; 
Gevinst af F Pojnt. Boghvede 90.7 i 
Siedet for 90.5; Kartoflek 01.7 i Ste- 
det for 65.7; Tobak 85.4 i Siedet for 
82.7. Faktisk er der ingen Fokandting 
i Middeltallct undtagen en Formind- 
steife af 4Points i Kattofler og en For- 
bedring of 3 Points i Tobak. Hvedens 
iave Gjenneinfnitsudbytte beoiicr nol- 

som, at Vikkningen of Vintetfrosien 
hat vceket meget starp. Dei hojeste Mid- 
dellal i nogle af de ledende Stater er: 

New York 15.2; Peniyivania 12; Ohio 
12.5; Michigan 15.2; Illinois 11.5; 
Missouri 11.2; Kansas 13.5; Cali- 
foknia 12; Oregon 15; J Sydeu, hvok 
Atealet er forholdvis lille, er Afkastnin- 
gen ogsaa daarlig. J Ohiodalen er For- 
stiellen mellem den ene Faun og den an- 

den ovettnaade stor —- fra 5 til 25 

Bushel, og i yderliggaaende Tilfttlde 
fra 1 til 30 anhel. Ei Counly i 

Illinois noterer »den bedste Hosti man- 

ge Aar«, og et andet ,,cn daarligere 
Hostendforventet«. Klippebjergdistrik- 
tet havde et stortllobytte af Vaakhcm 
de paa mindre Ai«ealek. Dakota-Z Af- 
kastning varierer fm 2 til 25 anhel 
med 9 fotn Middeltnl. Minnesota be- 
reitet 12 og Wisconsin l:3.5 anhel. 
Dei beregnedc Udbytfe af Hame, 19.8 

anh., hvillet er den ringeste anrehøst 
nogensinde kjcndt, fortnindsser Tafel- 
produktionen henved 300 mill. anh. 

Nebraska. 
—En Mand ved Navn Lange bosid- 

dende i Mund-via kont forlcdcn til Fair- 
bnry. Han drak sig full-, og paa chen 
hie-n Ined Toget gik han nd paa Plat- 
formen ramlede af og flog sig ihjeL 

— Nogle durkdrevne Soindlcre hat« i 
den fenere Tid optraadt blandt Former- 
befolkningen atnkting Fremont. Deres 
Frcmgangsmaade er ganste original. 
Der var tre Fer i Komplottet. Te to 

opspgte forst en Former og foregav, at 

de onstede at tjpbe hang Fami. Me- 
dens de sad og underhan dlede nnd den 
intet anende Bande, kommer den tredje 
sont fremmed og fortceller at han lige et 

kommen fra St. Louis, hvor han hat 
lart en ny Kunst, hvorved hun ufejlbar- 
ligt kan vinde cthvertBæddemaaL Hans 
to mcddelagtige bider føkst paa Kragen 
og vindek nok saa kjønt. Saa kommer 

Fakmerens Tur, wen faa hurtig han 
praver Bæddemaalet taber han natnrlig- 
vis. Dei vides ilke, hvor mangeOfte, 
disse Slynglet hat havt under Behand- 
ling, men det stal ikke være saa faa. 

—- Politikke Nyheder. Jndependent- 
Partiets Hovedkontot i Lincoln hak nd- 

fendt et Cirkulcere, hvoki Bau Wyck be- 

styldeg for at have agiteret for Haklan 
og paa andre Maader at have fpillet 
Formder imod Farmerpartiet tilGunft 
for det kepublikanste Parti. Komitecn 
vil vide at Van Wyck overlader Republi- 
kanerne sineskrevne Taler tilGjennemcas- 
ning inden han offenliggjor dem. Af 
disse Grunde anbefaler Komiteen, at 

han ikke oftete indbydes til at holde Tale 
ved de independente Moden —- Red. 
Roiewater fea Omaha talte iLsrdags 
Aftes i Epistopal-Kitkcn i Oakland, vg 
beviste ved Statistik at Prohibition er 

en absolut Fiasko i alle de Stater, hvor 
den hat varet paa Prove. Hans Argu- 
menter suppleredes af Svensteren Dahl- 
strom, der betragtede Sagen fea et kir- 

keligt Standpunkt. —- Ved det republi- 
kaufte Balgerei-de i Loup City i Ltrdags 
talte Kongkesmand Dorfey og Kandidat 
for Statafeuator A. E. Cady fta St. 
Hauc. 

Jowcl. 
Speaker Need skal holde en Valgtale 

i Watekloo den W. ds- 
— Kapt. Peter Fosier, den celdste 

Kelgsveteran i Iowa, er afgaaet ved 
Dsden i sit Hjein i Mt. Pleafant l en 

Aldee af 90 Aar. Hatt deltog i Keigen 
nted England Ists-, ligeledes i Kklgen 
tned Mekico og i Borgerkkigen. 

Udlandet. 

See hie n. —- Regjetingen findet 
Er Kong Milans Tilstedeocerelse i Ri- 

get ntaalelig og hat anntodet Nigadagen 
am at vedtage en Bestemtnelse one hans 
Udoisning. 

Fra nkkig —- Den af Repnbliken 
Columbia givne Konkcsslon til Anlag- 
gelien af de Lesfeps’ Panatna-Kanal er 

naer ved at udlabe, og Columbia fortan- 
ger en meget stor Sinn for en Fotsnyelfe 
deeaf. Man niener, at deesotn Colum- 
bia holder fast ved dette Forlangende, 
vil det have Kanalfelstabets snarlige Op- 
lasning til Folge. —- Pmsident Carnot 
vil benaade de Arbejdeke, der fcengsledes 
for Delagtighed i Optajerne, der fandt 
Sted under Strejkett. 

N us land. —- Ved Slntningen af- 
Militcktntansvken iVolhykia, blev Stor- 
hertugNicholas, der fette Overtosntnam 
dort-, pludselig vanvittig sont Folge af 
Sygdoni, han længe hat baaret paa. 
En sorgelig Scene opflod. Den stac- 
kels Mand blev fotflyttet til General 

Martyrosis Gods i Don Stein-s- Lee- 
gerne erklasrede hans Tilstand fosn hand- 
los. — J War-than gaar det Rygte at et 

nyt Mordattentat er bleven rettet imod 

Czaten. En Tynamitbombc bleo kastet 
da Kejseren var panagt iShietnicoice- 
SkoveIL Czaren bleo fletnt faaret i den 
ene Fod og hans Adiudant blev ligeledes 
saaret ved fatnme Lejlighed. Czarens 
officielle Blad betmgter at han dlev san- 
ket. 

S t otbrit an nien. —Engclsktnan- 
den Giffotd, Opfindercn af det for-un- 
iderligc Gewer, i hvilket flydende Gas 

Hirt-der i Stedet for Kkndt, opholder sig 
inu i London. Ten franfke Regjeking 
Hat kiabt Retten til at anvende Opsin- 
delsen i Krig. Flydende Gas skal verre 

et kraltigere Propulsio end Kt«udt. Naar 

Aftmkkcren berste-S flyder en Draabe 
ind i Riffellobets Bagendc og udvikler et 

Tryk af 500 Pund pr. Knbiktonnne. 
Ved at dkeje paa en Skrue kan man re- 

guleee Kuglens Hastighedz den farer ud 

af Labet nden Lyb, Nag, Lugt ellek 

Hedr. — Sangerinden Adelina Patti 
agter at bygge en Synagoge paa Ewig- 
y-Nos, hench Gods i Weile-L —De 
iksle Folkeledeee O’Bkien og Dillon, der 
var anklaget for at have opcegget Faste- 
bsnderne til at nagte at spare Afgiften, 
er fokdnftede, antagelig til Amerika og 
hat ladet deres Kantionister i Stillem 

Knbelgram. 
; (Uge-Oversigt ftn Udlandet.) » 

Grev Moltkes Cfterfslger sont tyst 
Feltmakshnh nemligGreanldersee, harT 
en andenMening oin hvorledesTystlnnds 

»militar Politik burde være end den nf 
Kejf eren hyldede. Tet truede endogsnn; 
ined et alvokligt Bkud inellem de to, men» 

ifslge sidste Meddelelfer er den Fnke nuJ 
For-ersinnen Pan hvilke Betingelfer, For- 

» 

ysoning et opnanet vides, endnu ikke, men 

man tsk not nntage, at chferen ec gaaet 

:nf med Seiten og Heerhsodingeme hnr 
imnnttet give Afknld pnn detes Anstueb 

Her. Der Inn nu viere decte Meningee 
; em, hvorvidt denne Sejr er et Tegn pan 
IKejIerens vokfende Venstnb for de lnoere 

Snmfundsklassek eller det er et Tegn 
pan Nedgnng i hnns Hemdsminr. J 

hvett Fnld stulde hnn gjste sior Vold pnn 

ssig fett-, derfotn hnn efter it have predi- 
ket Reform for Arbeidsklnssen vilde for- 
lnnge enFotlcengecfe af Vernepligtstis 
den og en Forsgelse nf de nllerede hsje 

Militætstatte, sont erv Waldeefee og 
Kollegek Instede det. 

O 
. 

I 

For kigtig nt bline klog pnn hoorvidt 
Hungers-nd trnek de stottels Jtlcendere 
eller ei, man man bespge den grsnne 
Des Vestkyst, for det er her nt man sin- 
der Faktigbefolkningen. Westport, en 

By 100 Mit fka Dnbttn, ligget omtrent 
iCentret as den tatstosselfatttge Egn. 
May-) hedder Distriktet, og Undetsistteb 
se er et gasnmelt velkjendt Okd der pna 
Egnen. Da den store Hungers-nd m- 

fede i tsch var 55,()00 af Manns Be- 
folkning i Fattighniene, og :t,000 mod- 

tog udendsrs Understottetse, et Antsl 
der er lige san start sont det nnvnsrende 

Jndbyggenntal· Flere hundrede tusins 
de Mennesker er nemtig udnnndrede til 
Amerika fkn denne Ein nlcne, sanledes 
at Mnyo nu ee fökholdsnis tyndt befol- 
tet. Af denne Grund san der vel ikke 
neu-e Fnre for-, at Falk stnlde ligefrem 
do af Hunger i den kommende Winter, 
men ganske nisi blioer Nøden filelig ng 
bitter. Hund der bjcekper bebst er de 

Pengebidrag, sum Jrlcenderne i Amerika 

sendet til de stedlige Hjælpetoniitcr, der 

san panser at de fordelebiblnndt de tran- 

gende. 

Skandinnver i Anteritn. 

« Tit Postmesiek ved det nylig opket- 
tede Postkontor Viting, Marshall Co» 
Minn» er Tobing Hanson bleer nd- 
tin-mit. 

« Hans Jener blev ved en Prove- 
skydning paa ,,Connty-Fairen« i Ell- 
horn, Witz» trnsset i Munden nf en 

K’ngle, der flog los to Tander og ten 

viel et Stykke nf Tut-geti. Da man ikke 
Inn finde Kuglen, nmn hnn have fokrlget 
den« 

« Ole Jst-geniert er nf Formen-Man- 
sen i Brown Co., Minn., blevet nomi- 
nekct til Katzin-eh niedens Chr-. Abmess, ! 

den deniotkatiske Kandidat, blependosfn 
tet for Legislatukm 

« Peter M. Nelson, der var ansnt 
oed Redningsststionen i Racine, Wis» 
er if. »F. A.« reist bott, eftetladende 
sig en ikle ganste tinge Giceld til sin 
Hast-irrt og forssjellige handlendr. Han 
var nnfet toten Edntelig og stilfardig 
Blond- 

» Alrrnnder Bertelsen, sotn hnvde 
optaget et Stytte Land i Jekndifttiktet 
ved Rkpublic, Minn., er fnnden tnyrdct 
tillige med sin Sin· Man fester Mig- 
tanken for Mordet paa John Nellis, 
sont gjokde For-bring paa fanime Stykte 
Land og hque truet Bektelsen paa Li- 
vet. 

« Qle Johnson bleo nylig ved et 

Ulykkegtilftelde dkabt i Union Pacisics 
Yatd i Chaeyenne, Wyo. J dens seien- 
delie sandt Ligsynsjutyen at Kompagniet 
havde gjort sig skyldig i lastvcerdig For- 
ssintnelighed ved ikke«at giennemfsre det 

for Bestyttelfe of Arbejdeknes Lin og 
Lemcner fastfatte Reglement· 

« Vor Landsmand Geht-ge Christof- 
feksen er ckf Demokratekne nomineket fom 
en af Statsfenatokerne fka Omahq, 
Nebr. Mr. Christessekfen er en ung 
dygtig Sagt-rek, der uden Tvivl oil te- 

pmfentere Danstekne ined Æke i Legis- 
latntens Iverste Kammer. 

« Dansteken Peter Soenningfen, der 
var anfat i Tsmkervcekkstedet ved U. P. , 

Shops iGrand Island, Nein-» koni i· 
Fredags ved en ulyktelig Handelle til 
Stude. En Nundiav slyngede et Stytte 
Tsmmerimod hain med en faadan Kraft 
at hanc Kraveben beides, og Saveng 
Scham ramte ham over Øjnene og til-— 

fjjede hqm Saur, der afDoktoren qnses 
for farlige. 

« Cn notst Dame, Miis Annie Hu- 
saboe, der i sin Tid tjente hos OleVnll, 
sjokde da Bekjendtstab med en ung ame- 

kiknnsk Student, Peter Robert6, med 
« 

hvem hun bleo hemmelig forlovet. Hnn 
Igjtk gialdende, athkm forfskte heade, 
mens hqn var Student pas Yale Uni- 

versitetet, og vil nu tpinge heim til at 

---------- 

St1exsnen 
( Tim Ghin-J 
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Tub- snu ist tlus sending sctmditmvi 
an paper sweit nk Omalns and one 

of Um Im gest publication- in tho 
Dunst-II Language in America. 

Th· sue-usw« asnl Kunst-It rlnsulattnu IMCI 
lhls pspek hu ansinml samt-I Use name-kon- Im 
Maul-n lloanss of Mit-IM, Wyumtms unt Oel- 
nelo mal-s- u s tappt-In- tulvskuslns medium ist 
Uns-s who vom m bring Weit kmsh est before M 
Inmälasvlau public 
list-usw sctwnlstmkk mach-known on Ippucstlos 
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lcutekul In second-klo- numer m Unz, Dameka 
Nein kamt-»Geh Asml »Ih. »Es. 

gifte sig need hendr. Bkyllnpet sknlde 
viere bolbsi usw« nIen Noberts reiste 
til Wams, hnortil Miss Ousaboe snlgte 
ham og anlagde Proces isnod hom. han 
reiste da tilbage til Amerika, hvor han 
nu hat faaet et Prastekald i Plymonths 
Kissen i Sen-mon, Penn. Oun hat« an- 

logt ny Procec inwd hinn, og hver 
Spitdag, naar han pkædiker i Kisten, 
better hnn sig paa en isjnefscbende 
Plads og graben Oele denne Affe-re 
verkkek selvsplgelig stark Sensation i 
Scremtom 

· Aviskrig iNordoesten. VIII-holds- 
basunen« og deng MinneiofasAflægger 
»Ned Ritter Daten« har til alle Tiber 
været en Tor-n i Siden paa H. A. Fess, 
,,Nordtnanden«s LIMIka da bennevists 
not er vannt interesseret for Pkphibls 
tion, men sonnen at hast bnrde haveEnes 
ret paa at frennne denne Sag beroppe. 
Siden ,,Neb Rioer Daten« blev et fele 
stetndigt Blad i Crookston, Minn» hat 
Feiden mcllcm dette Vlad og »Nordman- 
den« oasret innre bitter-. Un Indiener 
i»N. R.T.«op1ystr fornylig, at halt 
nn var komme-f til Knndskab om, at 

»Notdsnandcn« ,,folgte sine Spaltek«. 
»N. N. D.«g Redaktsr ledfagede denn- 

Oplysning tin-n en Benemkning om, at 
den iske sanktionrrede en snudan Bejkylss 
ning; enen H. A. Fosez var ikke tilireds 
hernied. Eiter sieee midlykkede Forspg 
paa at femTag i den anonyme Jndienbet 
heu- Fofg nn, siger ban, givet sinSagfIs 
rer Ort-re til at untre-Mc en Jnjutiessg 
Inod »Sk. N D «. Nesuliatei of denne 

,,Episode« iAoisverdenen vil ans-met 
nie-d stor Jnteregsr. 

— 

St. Paul Nyhcdkk. 
—- En tng Landsmnnd ved Nnnn Atr- 

ton Lorentsen artiuercde forrige Uge fra 
hampton og hat faaet Befknefkigetfei 
Metcalfg Matte. Velkrnnnen til Oa- 
ward Coutity, Uhu Lorentfem 

—- Mt«s. Rissen og en anden Dame 
fra Hatnilton Connty er her i Wes-g 
has S. M. Sondern-, nard for Bye n; 
de agter at gjæfte detcs Statninge i 

Dannebrog denne Ugr. 
—- ««l’bo blas-le Djnnmud·’ var Nap- 

net pan det Theaterselstab, der spillede 
her giennetn zairdagene. Det regnei 
blandt et af de bever Stuhl-eh der no- 

gensinde hat ijllet i Lpirukznfen Beois 
Ins-for our fulvt Otto hmr Aste-L 

-—— Nyt fort ige Uze fra Jena Ander- 
son, her fra Born nu for Licht tsch- 
benhavn, beretter, at Buffnlo thl er i 
llnderhnntltnq Ined Tinoti oni at fou- 
otie sit nlluwust Slsu v formats-schno- 
Usan 

—- Vi bennerkede Or. Neble og en an- 

den frennned Herre sra anoha hert 
Byen Lerdag After-, og en Anelfe sagde 
os, at de nden Toivl var ankommen fok 
at deltage i det store helles Prohibitiom 
og Anti-Pt«ohibition-Msde i Nysted sidste 
Sendaz 

— Flere Tempekottce-Talere har strei- 
fet omkring her i den senkte Tib. J 
Fair-Ugen havde et Par nf disfe Den-er 
kastet Anker i en Astrog ude i Boen og 
talte stere Astenek til en Dei Fruenttmi 
met og Bern. En mere intelligentTai 
ler var Luther Benson, en Mand, der 

udfylder sin Pladsz sont Taler i hsjeste 
Maal og gjer Gavn for Sagen, han ar- 

bejver far. 
— ConntycFaLen de tte sprfte Tage 

i denne Maaned oar over Beregningerne 
en Sukfe5. Jndtcegterne og Belebet 
substriberet betalte alle Udgifter og Pre- 
Iniebelebet, uagtet Entre-Prisen var 

nedfat til det halve af forrige Aarc. 
Dyrstuet var prægtigt og Produktsanu 
singen var got-, frategnet den mindre 
heldige Sommer for Haoesager, Roe 
frugter og Kornforter. Fairen var vel 
befegt de to iidsie Dage, Torgdng og 
Fredag. Heftevaeddelebene var interes- 
sante og haode fand oftest sior Tiltrteb 
ningskraft. »Pachone«, en afSt.Pauli 
over heleStaten bersntt Trauer, oandti 
Travelebene. Et af St. Pnnlö Musik- 
torps underholbt de befogende Titstuere 
paa Feste-Piaver alle tre Dase. 


