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D Csbeoosstz FUdakUöe 
IltBladktoedtommende saaiom : Indien- 

Ielsen Abtesfeiokandringu o. i. v. adkesfms 
.stierueu« Damms-roh gestraft-u 

Penge kan sendet i»Money Okbers«, Post 
Note, Bank- Note ellet i Registem Breor. 

For Lunge der sendes i Mk Vreve can Ub- 
givmu Mc petke anivaklig 

«STJEliNb’-Ns" AGILN’1’EK. 

»Am-nen« kan bestilles hoc eftetnckvnte 
perm, der iom note Agenter er bemynbige- 
detilstmodtage og wittert for Aboaneg 
mentspengr. 

C. O. Christener, Fremdnt, Nebr. 
N. Fr. Haufen, tkedak Rapidi, Jowa. 
Chr. Johnfom Minden, Nein-. 
B. M. Angek, Akt-on, Colo. 
N. Christensem Gattion Kansas· 
D. H. Cmusbekg, Hamptoty Nebr. 

Prsvenumke ellek manglenve Eksemplarek 
faul ved Ageutekne naak Henveudelfe derom 

ster itivr. 

Powers ellcr Bode 

Jsplge OniahmBladenes ikke-offieiell e 

Optcelling af Udfaldet af Gnvernsrvalget 
staat-: 
Richard-s ................... nimm 
Boyd ...................... 72,053 
Paweks .................... 72,070 

Disse Tal giver Boin en Pluralitet 
dver Pan-ers af 883 St., og vi betvivler 
ikke at det paa det neerineste vil steinnie 
overeng ined den vfsieielleTeelling. Saa- 
vel »erld-Herald« fvrn ,,Bee« havde 
sikret sig paalidelige Koreefpondenteei 
hvert Couuty til at telegtafere dem nai- 
agtige Kopie-r af Valgberetningerne, og 
derfor trat vi, at de har kamt det nær 

not. 
Men nu forteelles der fra Lincoln, at 

det independenteParti hat sat Wirksam- 
hed en heinmelig Koniite til atundeksvge 
forstjellige Valghedrageriek, sont cftee 
Sigende skal have fundet Sted hist og 
her. Og man tunde tasnke sitt, at Stein- 
meantallet fra iaa mangeDistriktcr kun- 
de veb denne Lejlighed blive erkleeret u- 

gyldigt, at vadg Majoritet svandt ned 
under Pan-erg, og at denne saaledes vit- 
de veere den valgte Guvei«nør. Dct 
satter et nyt Peteg paa Situationen. 

Nuvel, chalg-,,Contest« kan førcs 
paa to Primitiver aabenbatt Bedinge- 
ti, Jntimidation vg ,,Bnllbozing« samt 
tekniste Unpiagtigheder. ,,erld-Her- 
sld«, BoydsOegam findet i etKvnnnen- 
tat over denne Sag Anledning til at be- 
merkte, at tekniske og trivielle Unajagtig- 
heder itte bøk ngyldiggjare et Balg, fligt 
header hvert Aar. Vi er tilleelige til 
at dele Vladets Ausknelsr. Det syncs 
haakbt at en Kandidat eller et Paxsti steil 
bsde for Valgaorighedens Skisdeslvshed 
eller llvidenhed —Vcelgernes Vilje frem- 
kaintner bog uden Tvivl underslige Om- 
stcndigheder ligesaa uhindret som hvor 
enhver Tsddel af vaeng Bogstav vpfyl- 
des —, vg ihvvrvel det er juridifk rigtigt 
at kakaste et Valg paa disse Præinisfet, 
er det nappe moralst eller lvgift rigtigt. 
Derfor fynes vi flet itte onn, at de 800 

Stamme-, fvm blev kostet i Byen Nor- 
fvlk, skal nniyndiggjsreg blot fokdi ved- 
kommende Vatgevkighed fort-We at lade 

Balgekne registrere, svm Loven byder. 
Men dersom det er sanbt at der iOinaha 
er fokegaaet planmeessige Valgbedrage- 
tier, Overfald og kriminelle Angreb paa 
den personlige Frihed, da steminer vi fak, 
at Sagen blioer ptøvet til Bunds, at 
Overtmderne faar sin Straf, og Stem- 
merne fra vedkammende Distritter bliver 
kastede ud. 

Grundlaven byder at Legislaturen 
steil teelle Stemmeenr. Legislaturen er 

ovetvejende independent3 inen hetaf fel- 
get ingenlunde, at Poweks hliver talt 
ind, fer visfeFvlk syneg at have en bange 
Unelfe ant· Dette vilde veeke at sprud- 
fctttz at Allianfen et- lige saa komipt 
ioin de gamle Panier-. Vi hat tilstmk- 
selig Tillid til den nye Legiclatur til at 

vente, at den vil afgjjre Sagen ene vg 
alene paa dens Meeiter. Er der hats- 
1igt Bedrageti, vil vedkommende Stem- 
mee udelukkes, og deksvsn det faa ved 

Optcellingen viier sig, at Boyd hak de 

sieste Stett-mer vil han blive eetlcket fom 
·valgt, vg hat Vawees de fleste Stemmek 
vil hast vme valgt. 

Fair- play er gansie simpelt hvad vi 

sen-langer, det er alt hvad Alliansen far- 
langer, og enhver ketsindet Bat-get vil 

strtte denne Fvedking. 

MeKiuley og Tannen 
(En Patallel.) 

Tannen Ulykke var den, at han tvg 
sit Parti paa Oedet. J dets Platfonne 
has-de det etkleeeet, vg pas Stumpen 
hat-de dets Steetalere preditet —- uni- 
verial Pension. Tannet var en enfotdig 
Stel, der vpfattede alt hasstaveligt. Pan 

L- - 

var sor optigtig, sar »arm« til at free- 
des i ProfessionosPolitikens Labyrin- 
ther. 

Tanner ooettog Esnbedet soin Pen- 
sions-Kommissar i den faste Qualm-is- 
ning, at alle digse Laster siulde holdes. 
Han troede sit Parti cerligt. Landet 
haode stentt sor en oidtgadetidePensiotis- 
Politik, og hiin begyndte nden oideke 

Osnsvsb, at gjennenissre denne Politik. 
Fokst tog han sat paa de nacmeststaaende 
»lirSoldater« og sorhsjede derei mau- 

nedlige llnderststtelse og skjcenkede dein 
«resteeende« Peiisiotiet, der lsb op i de 
soiinlende Tusinder. Falk, der haode 
saaet 80 am Maaneden, blev soehsjet til 

Ils, og Ol2-Mcendene hleo sat op til 
OW. Naak et scerligt godt Lnne toin 
over hem, pleiede han at ooekrasle en 

Veteran hist og her ved at sende hain en 

sVeksel paa 83,000, 85,000 eller 87,000, 
»so-n Tilfceldet maatte viere. Men einsi- 
dek bleo hans Foresatte bange sor hani, 
og han niaatte vak. Dog var Monden 

sor saa oidt eerlig; han tkoede alt, hoad 
Partideniagogerne havde sagt, han tog 
dein paa Orden Han skovlede Dalerne 
nd til Soldatetne, sokdi han troede, at 

det var hans Pattia Politik. Men han 
blev selo skovlet ud, sordi hans Foresatte; 
ikle havde inent det paa den Mande. 

Det synes os, at Major MeKinley nn 

indtager et lignende relatin Standpunkt 
til det tepublitanste Parti. Saa vidt 
oi formaar at bedannne Manden er han 
en cerlig Fanatiker, og ikte et koinplet 
Rooerinstintt, som oisse as hanb Mod- 
standeke har villet insinnerr. Han hat 
troet hver et Ord, sont Blaine har sagt 
ont Tolden, og taget det i bogftavetig 
Forstand. Han er et legte Foster as 
Blaine-Katnpagnen sra ’84. Sin man 

vil erindre blev det as sortalt as Blaine 
og hans Presse, at jo mere Protektion 
vi sit, desto bedre sor os, at ethoert An- 

greb paa Beskyttelsestolden betod Fri- 
handel, at udenlandsk Handel var unad- 
vendig, at Tolden ikke var en Stat, at 

gjensidigeTeaktater blot var et nyt Navn 

for engelsk Frihandel, at enhoer Toldrc- 
fortnator havde Lonnnen syldt incd en- 

gelst Guld, at Toldskatten gjorde Pri- 
sei«ne lavere og Lonningerne højere, at 

intet Monopol sorstredes ved Tolden og 
at enhoersonihelst Nedscettelse as Tolden 
oilde ndsiette os soc en Konkurranse, der 

absolut niaa tilintetgjore os, McKinleh 
troede alt dette som sandt Evangelium, 
og oiste sinTro isine Gjecninget. Blaine 
og de andre var for erfarne og freinshnee 
de til at tro saadant; de beugte det stin- 
pelt til at oinde Stennner med. 

J denne Verden hat enhoer Bedrager 
Dieiple, der er opkigtige. Den Fano- 
tisnie, den falske Profets Tilhcengere i 
Sndan lagde sor Dagen, var skmkkelig 
at tienke fig. Den falsleKristus i Rock- 
fotd hat Tilhængere, hois Oprigtighed 
nian næppe tun hetvivle. J alle Lande 
og til alle Tider hat Prietendantek — 

unnset hvor yderliggaaende — sundet 
letteoende Mennester til at idealisei«e de- 
res Lærdomine og ined Veredvillighed 
styrte sig i Død og Fordærvelse til For- 
svak soc Ovektro og Uvidenhed, hvis 
Dybde ikke er til at udgrnnde. 

McKinley- Mcendene tog Maine-Mien- 
dene paaOtdet, troede alt,hvad de sugde, 
og paatvangLandet enToldlov,deraaben- 
lystbestjieler en Mand til en anden Mandel 
FordeL Mr. Blaine vilde naturligvis 
ikke have sormnleret en faa plat Loo. 
Oni han end vilde have opnaaetdet sam- 
me Resultat, faa haode han valgt en 

lang sortkjellig Vej. Men MeKinley- 
Mandene var kerlige ligesotn Tannen 
De teoede ikke at Tolden er en Stat, og 
naar den ikke er det, hvad ondt kunde 
der faa viere i at sum-e noget tykkete paa 
og anoende Jdeek tigtig til Gaons. Lig 
alle andre Fanatikete overskred de Som- 
melighedenö Gransen og lig alle artige 
men vildledede Folk esteelod de deees 
Spor utildakkede. 

MeKinleyisme og Tannekigme er de 
sidste Dages Repnblikaneres lovlige As- 
kom. Begges Anseelse er nu falden, og 
de Mand, der er ansoaelige sor dem, 
gjsr alt muligt for at bevise, at de ingen 
Del havde i dereö Daatskab. 

vad de sitzen 

Enhoer oelunderkettet og prominent 
politist Leder hat natukligois sin egen 
Mening oin Rai-sagen til det over-rasten- 
de Valgtesultat, og mange bg interes- 

sante er de personlige Anflnelser, der 
komnier frem. 

Republikaneren Senator Sherman 
sagde fotleden i en Samtale: »Et as 
Valgets viersie Folger er den, atTidekne 
sorocerres. Uoisheden om det tiltreedeni 
de Reprasentanthus’ Politik gjsr Kapi- 
talen sty og tilbageholden, og afdrydek 
mange Fokretningssoketagendee, der net- 

op var i Opkomst. Toldloven pllde ha- 
ve beagt pan Fode mange nyeJndnstkiek, 
der nn standses ellek i hoeet Feld for-sin- 
kei ved den asdlflktetheden angaaende den 
seemtidlse industrielle Politik feemstaaede 

Tvivl lldlandets overgivne Gliedes over ovre Valg er det bedste Bevis paal de Fater, der stirrek os i Msdr. Eg. 
hoc-n kan nn danne sig naget bestemtBe-" 

Tgred vm vor VatdLMaalerk Det var 

i al Fald et ilde Vatsel, at Splvkutsen 
Hans strals efter Balget. Vor eneste 
Udvej, fom Republikaneke, er at apia- 
hvlde og bestyrle vor industrielle Poli- 
tik i den af os en Gang valgte Retning, 
i del Haut-, at inden nieste Valg vil Ti- 
dens Piave have vveebevist Fvlk vm, at 

kTaldloven ille avanserer Priserne, me n 

avanieker Hjemmeindustrien.« 
Senator Spovner ek endnu ilke ble- 

»ven klar over hvad Grunden til Udfal- 
sdet kan verke, nien tror del maa vcere 

’Tolden. Han slger at han haaber det 
bedste for Fremtiden, og at Harrisvns 

Adminislkation uden Tvivl vil flutte ined 

Folcestemningen paa dens Side. J den 
kommende Samling agte Republila- 
nerne at passe deres Dont og isvrigt 
lade lom intet var pas-sent 

Som passende Afflutning vedspjer vi 
et Par Brudstylker af ,,S kandinaven«s 
Mening om Aarsageknr. 

,,....Men idette Valg stal vi ilke» 
nagte for, at Tolden har havt stvestei 
Viklning. Det vvldfomme Skrig mvd 

McKinley-Villen hargivkt den mistænkt 
og forhadt. Den Omsirendighed, at 

mange kepublilanste Blade var lnnkne i 
detes Fotsvar og andre ligefreni fotdatnte 
den lige faa strengt fom selve Demokra- 
terne, og at flere Kvngresmedlemmer og 
Senatorer, som Plnmb af Kansas, op- 
traadte imod den, gjotde Qppositionen 
stark. Selv det, at Senatet fandt det 

nadvendigt at gjøre betydelige Famu- 
dringer i Forscaget, efter at det var 

vedtaget i Hnlet, sveekkede Folkets Til- 
lid meget. Man falte, at den maatte 
vare gal, og at Partiet var uenigt med 

fig felv vg havde der ved aadenbaret sin 
Svaghed ..... 

J Pensylaanienog indirelte i alle an- 

dre Stater har Senator Dann-Stando- 
len havt stor Jndflydelse. Og —- vi 
hat tilstaaet det før med Slam og Blas- 
sel — den burde have Bergt· Den Mand, 
som har havt en faa anbetroet Stilling 
i Partiet, og dog kan tie og ilke forsvare 
sig imod faa graverende Beflyldninger, 
katjener Ydmygclfe og at Partiet hat« 
taalt ham, gjør det styldig i en Del af 
den famme Synd. For snck vidt glæder 
vi as over Nederlaget: det vil have en 

rensende Virkning. Vi haaber at dette 

Valg vil didtage mere end noget andet 
til at gjøre det umuligt for en Komm- 
tionist at vinde Jndflydelse i Pattiet. 
Jntet Parti, hvor stort.dets Navn og 
hvor lysende dets Fortid og Fortjcnester 
end tnaalte viere, bar staanes, naar det 
viser sig for svagt til at vise uhæderlige 
Boodlers paa Toren. AtDecnoki-ater- 
ne ikle er bedre tjener ikke til Undskyld- 
ning. Pengemagten har naaet sit hak- 
ste i vor Politik. Lad nn alle Partier 
beflitte sig paa, at lappes om at fuldfare 
det Redningsværl, som er begyndt. 

Dannevirke, Nebr» o. Nov. «90. 

Til ,,Stjernen«! 
Maa jeg bede den errede Redaktor otn 

Plads for nogle faa Bemerkninger, nar- 

mest til He. Bartelsen fra ShertnanCo., 
angaaende hans ,,ngaab« til Lands- 
mcknd i Nebraska. Bartelsen stritten 

»Den 4. Nov. vtl du se Folki to ftore 
Flocke, i den ene Flok bare Wunderding- 
bkaendere, Ølbryggere, Saloonholdere, 
Horhusholdere, Lovbrydeke,Løsgjkenget-e, 
Drukkenbolte ofo.« 

J den nnden vil du sindc ,,ene retten- 
kende Mennester« osv, oft-. 

stlge seneste Efterretninger Heva- 
hibitian begravet med ca. 40,000 Stem- 
mers Majoritet! Jkke sandt, He. Bar- 
telfen? 

Her i Distriktet, f. Ess» var der nok 
Inn faadan henved et halvt Dusin Styk- 
ker, der stemte for Prohibition. Resten 
af as her omkking, (og over hele Staten 
naturligvi6) ere altsaa — efter Or.Bar- 
telsens Mening —- Udstudet af Nebra- 
skas Befolkning, Lssgjængere, Lapi-ty- 
dere, Drukkenbolte o. s. v. Jsandhed! 
»nogle ssnutke Titler, He. Battelsen be- 
arer os med, jeg synes vi skulde have et 
Kors paa Bkystet eller et andet Udntcek- 
kelsestegn, iaa at de faa »rettcenkende« 
kunde se og kjende og aksty es, om de 
medte os paa Gaden! Men, — lad mig 
se — jeg ve’d ncesten ikke otn vi hak Ret 
til at væte ene am Titelen: ,,Drukken- 
botte«; thi jeg kjender enkelte af den 

Siags Folc, samt Falk, som gjekne oil 
have dem en Snaps, der stemte for Pro- 
hibition! 

« 

Der er Maade med alTing, Or. Bak- 
telsen, og jeg vil gjekne stjænke Eder en 

Halvdel af Dtukkenboltene, og en Fikt- 
depart af de Maadeholdende, det vil vist 
omtrent passe, og jeg ital itke nagte, at 
Drukkenbolte ogfaa kan viere fett-enteil- 
de i mange Netninger, (naar de ete c- 

drue). « 

heteequd, det see fort nd i Nebraska i 

disse Tiber, her- ee ikke niange retten- 
lende Mennester idet hele taget, bare 

He. Bartelfen og nogle stere; alle be fe- 

soloeiede Familjefeedre, som gruede for 
bei-es Sonnets og Soigetspnners Stiel-- 
ne, stemte jo, efter He. Bartelfens Me- 

ning, den gale Vei. Den Gru hat nok 
ikke været saa stor, sont HI. Bartelsen 
antag. 
He.Bartelse-I sieioer,atLooen giver ham 

Ret til at dtikke sig full-, men, min gode 
Mand, Looen giver dig ogsaa Ret til at 

spise Flæsk og Kartofler, derfor lieh-ver 
du jo ikke at fpife niere, end du hat godt 
af. 

Prov paa at gaa til »den roselugtende« 
By, Oamha, og drik dig fnld, og vis 
dig saa paa Gaben, saa stal du fnart 
finde ud, enten du hat Loo til at gjere et 
Soin af dig selo, eller ej, saa kommer 
du i Kasjotten, lille Ven, og tror du for 
Nesten at en Drukkenbolt bryder sig om, 
hoad der er Lov? Jkke Spotl 

Lad os sige, at blandt hver 20 Maine- 
sker besinder sig en Dranker, stulde de 19 

saa ikke have Loo tilat tage sig enSnaps, 
otn de har Appetit for det? Eller stulde 
de alle undgjælde, fordi der er et Soin 
iblandt dem? 

Jeg paastaor, at det vilde oære met- 

færdigt, og jeg paastaar, at hoerken He- 
Bartelien, eller noget andet Menneske, 
har Spor af Ret til at komme og byde 
over inig og siget Du maa ikk e dkikke 
en SnapsI Det er Hunibug i allerhsje- 
ste Grad. 

Naar man kommer til Byen, faa ht- 
rer man stadig: Ja, de forbandede Sa- 
looner, bet er dein, sosn stalknækkes oft-. 
Men, inaa jeg spat-ge: Hvetn opkethol- 
der dem? Hvokfor bei-get J bem? J 
kan jo let faa Ebers Øl og Snaps, nden 
at gaa paa Saloonen; ocn Publikum 
holdt dem borte fra disse skidne Pladser, 
saa gik da Saloonerne jo i Hundene af 
dem selv, det er enesteMaade at faa Das 
paa Salooneene; thi Alverdens Love kan 
ikke stoppe denne Trafik, gaar det ikke 

aabenlyst, saa gaar det i Smug. 
Nan, Prohibition i Nebraska vil jo 

snart være fom ,,et Saga blott«, og faa 
er det jo unødvendigt at strive met-e om 

den Sag, og til Slutning vil jeg bede 
Hr. Batlelsen at lcefe disfe faa simple, 
men velmente, Linjer med lidt Efter- 
tanke, og faa viere Erlig, og tilstaa, at 

han lavede en latteklig Bommert, da han 
kaldte Nebraskas Befolkning forLovbry- 
dere og Drnkkenbolte. 

Jeg tegner mig sont Lcefetnes og Ne- 
daktionens oerbødige 

«C. J. Frandfen. 

Sidste Daunmrks-Post. 

Ejeudomshandcl. Fra Odense 
telegraferes til Nd. Telegi«br. den 22de 
Omer Svend Møller, Ostrupgaard 
i Nordsin hat kjobt Hovedgaarden ,,Ny 
Stubbergaard« i Sevel Sogn i Jylland 
for 115,000 Kr- 

Papirringem Fra Odenfe »le- 

gkaferes til Mk Telegrbr. den 25. Ok- 
tober: Selskabet ,,Dalum Papirfabtik« 
er iDag definitivt opløst og er indgaaet 
i Selskabet ,,De forenede Papitfabriker.« 
De celdre Aktiek udbetales med ialt IMF 
pCt. 

Ei inærkellgt Tllfælde er, if. 
,,Aalb. Stiftst.«, forefaldet der i Egnen 
i disfe Dage. Lærer Christener af 
Lyngby, der hat været anfat ien lange- 
re Aarmkke og alletede er i en fremryklet 
Alder, har i dissc Dage opgivet sit Em- 
bede og forladt Egnen. Det er haus- 
Mening at rejsq til Amerika og prahike 
mod Mormonismen. 

Jldebrands - Kommissionen 
paa Holland. Fra Nakskov telegra- 
feres til Nd. Telegrbr. Jldebrandslom- 
Inissionen hat dømt Tjenestepige Thdra 
Helene Nielsen for Jldspaafættelse paa 
Enehøje og Smed Galthens Hustru for 
Jldspaasættelse paa det dem tilhtkende 
Hus i Braut-erstem Dommen lød paa 
halt-ander Aars Forbedkingshusakbejde 
famti Erstatning henholdsois 22,800 
Kr. og 1900 Kr. 

Teleiouvirektor Radien an- 

kom i Frevegs til Horfens pr. Damper. 
Efter Forlydende i »Hm-L Fbl. « spries 
han i lukket Vogn til Tugthuset, hvok 
han jo uu stal opholde sig i 3 Aar. 

Telefondirektsr Madsen var Oper- 
kkigskommisfæt, en Titel, der er sinkt 
i Færd med at d- ud. Han var ogfaa 
Ridder af Dannebkoge, Ridder af den 
russiske Stanislausorden samt Ridder 
as 4 andre Ordeneiu Som Telefondb 
ritt-r i stbenhavn tjente han narlig 
8—10,000 Kr. Hans ufædelige Histo- 
rier hat nu Idelagt ham selv og Familie, 
og den over 60 Aar gamle Mand, der i 
Krigsaaret vandt Niddetkorfet, er nu 

Tugthugfangr. Madien var bat-de be- 
gavet og energisk. Don has-de fta Un- 
derofficetimkkeme founget sig pp til 
sin anfete Stilling. Nu ligger bet hele 
bek. 

I— — 

Dr. Sketf Rptdmn udialte ved et 

nylig afholdt Kirkempdei stbenhnvn 
bl. a.: »Da jeg var 20 Aar, var jeg 
klar over, hvem der vaktroende, og hvem 
der var vantro; da jeg blev 4021nr, syn- 
tes jeg, det blev mig lidt fvcerere at af- 
gjsre; nu, jeg er godt paa Vejtil de 60, 
man jeg bekjende, at jeg ved saa qrumme 
lidt om de Dele.« 

Dsdsfacd. Udgiver og Nedaktnr 
af »Kerl-r Avis«, Kancelliraad F. Th. 
Jener er iLørdags Eftetmiddags af- 
gaaet ved Dsden eftek faa Dages Singe- 
leje. Den afdsde, der tillige vtr For- 
mnnd for den korssrstc Afdeling af ,,De 
danske Vaabenbrøde« var dekoreret med! 
Fortjenstemedquen i Sølv og havde fodnf 
fkivillig dcltagct i den fsrsie flesvigste 
Krig. Han var Stifter af »Korspr Ao.«: 
der nn udgaar i sin 30te Aargang. ! 

Das-e til »Thinqvnlla«ö Ve- 
ftkming. Som en Paaskjsnnelfe af 
den Konduite, fom ,,Thingvalla«s FI- 
rer, Kapt. Lan ög Befætning i sin Tid 
efter Sammenstødet Ined ,,Gejfet« nd- 

vidste, have amerikanske Asfurandører 
hcedret ,,Thingvalla«s Kaptejn og Be- 
fætning med en starre Das-r. Denne 
Duspr bliver if. ,,Natt.« for Tiden nd- 
betalt, sg det man som et smukt Træk 
fremhæves, at ,,Thingvalla«s Ist-eh 
Kapier Laub, til Fordel for sine Unber- 
givne har renonceret paa den ham til- 
kommende Part of Duføren og skjcenket 
denne Part, over 600 Kroner, til For- 
deling imellem Skibets Officerer og 
Mnndstab. 

Nebraskas Legislatur. 
Valgberetningerne fra alle Countierne er 

nn saa fuldstænbige, at vi set as i Stand til 
at kunnemeddele de valgte Legislaturmed- 
lemmerö Navne, Partifarve samt Partistil- 
lingenidenny Legislatur· Facit er, at de 
independente hat euMajoritet af 3 i Senatet 
og en Majoritet af 8 i Hufen altsaa »l! paa 
Fallesopftenming. 

Senatet· 
Dist. 
1 Bestaaende af Richardfon vg Pawnee 

Conuticrt E. A. Fuller, Repnblikaner. 
2 Nemaha og Johnson Co.: Chas Wil- 

liams, Jndependeut· 
3 Otoe Co.: John Mattes, Demokrat. 
4 Cass Co.: S. H. Thomas, r. 
5 Saunders og Sarpy Co.: Win. Samt- 

ders, i. 
6 Touglas Co.: John C Shea, d.; War- 

ten Switzlcr, d. og Georgetshrtstopheri 
sen, d. 

7 tisumiug og Burt Co.: W. B. Beck, i. og 
d. 

8 Cedar, Tit-on, Dakota, Knor og Thur- 
flon Co.: H. P. Shunnvay, r. 

9 Antelope, Boone og Greeley Co.: W. A. 
Palmen i. 

10 Washington og Tot-ge (5o.: J. M. 
Vrown, d. 

11 Madison, Pier-m Stanton og Wayne 
Co.: C. Fu ticcpek, d- 

12 tsolfar og Platte Co. : J.6.Vanhusen,d. 
13 Garsield, Holtog Wheelcr Co.: T. J. 

Dav, i. 
14 Brown, Vor Butte, (5herry, Dawe5, 

Keya Palm, «Oiour, Sheridan Co.S og 
itte-organiserede Territoriuim H. G- 
Stewart,i· 

15 Vlaiue, Custer, Loup og Valley Co.: W. 
Taylor, i. 

16 Buffalo og Sherman liso.: George N. 
Smith, i. 

17 Hall og Howard t5o.! T. V. Coulter, i. 
18 Mertick, Nance og Pult Co.: M. S- 

Michener, i. 
19 Butler og Seward Co.: Sid Schram, b. 
20 Lancaster Co.: R. C. Moore, r.; G· W· 

Egglestrom, k. 

21 Gage Co.: G. F. Collinö, i. 
22 Saline Co.: Ed Turner, i. 
23 Jessekfou og Thayer («!6.: O. H.Scott,d. 
24 Filmorc og York Co.: C. A. satney r. 

25 Clay og Hamilton Co.: Valentine 
Hom, i. « 

26 Franklin,Nuckolls og WebsterCo.: Wm. 
Dyfart, i. 

27 Adams Co.: Jakob Hill, i. 
28 Hatlan og Phelps Co.: H. L. Ran- 

dall, i. 
29 Chafe, Dundy, Furttas, Frontier, Hitchs 

cock, Hayes, Gospm Reh Willow Co. 
og itte-otganiferede Tettitotium: J. N. 
Kountze, i. 

80 Cheyenue, Damian, Keith, Logan, Lin- 
coln Co. og iktesotganiferede Tertitoki- 
um: J. K. Stevens, i. 

Senatetz Sammensatning er detfor som 
folget-: 
Jndepenbent .......................... 18 
Demokraterne ......................... 9 
Nepublitanetne ........................ 6 

Jalt .............................. 33 

Jndependent Majoritet blivet tre. 

H u s e t 
Dist- 
1 Richatdion Co.: H. Vaueveter, r.; E. 

Wetner, t.; H. Cole, r. 

2 Pawnee Co.: C. A. Chappel, t. ; W· M. 
Giffotd, r. 

3 Nemaha Co.: Church Howe- k-; Jthl 
Sturms, i. 

4 Johnson Co.: F. H. Taylot, i. 
5 Nemaha og Johnion Co.: John Polst- 

man, r. 
C Otoe Co: W. R.Ames, d.; William 

Flamme, b. 
7 tsais Co.: F. E. White, d.; W. V. 

Shrysck,d. 
s Otoe og Caig Co.: John C. Waffen, r. 

0 Sakpy Co.: H. N. hinkt-, v. 
10 Dvuglas Co.: Patrickifokd, d. ; Thomas 

Capet, d.; Geo. Stern-doch d.; W. S. 
Fällen-, d.; W. A. Gurt-new d.; T· J» 
Bkemmh d.; J. B. Qui-, d.z Geo.Bek- 
trckad, d.; J. J. Breer d. 

« 

.’, d 

l—.— 
N 

11 Washington tko.: H 
12 »Zum (so.: N. F. III-: TM 13 Bart og Washington (.-»;».· 14 Tot-ge lco.: Mancheka .«« 

Nettoa, d. « « ««’sz 
15 siuming (Co.: J. Shipley k, 16 Guining Dakota oq Thatsts H. Moon, d. 

« MU« 
17 Wayne o« Statt s i« 

thifon, dkx wn ( o« John « 

18 Tiron t(o.: P. F.Rohan j 19 tsedar og Pierce tCo.: X. M M 20 Knor Sau J must-, if 
« m 

21 Antelppc tCoJ «H. ts. V 
22 Boone («o.: W. A. Weilst-PETan 23 quisou 6o.: (O.W.6ukcig i 24 Plane 60.: Adm. Schk1p,i.« 25 Platte og Nauce (Co.: b. 
26 tsolfar (Co.: F. Tunn, t. 
27 Sauttdets (7o.: J. N. Gattin- 

Olfon, i. 
28 Butter (Co.: R. 

Taylor, i. 
29 Sewakd tso.: W. ts. Richey, d·- : 

Johnson, d. » 

30 Lancaster tko.: Johu Nilliland, k- H. Oakley, r.; A. J. (T«ornifh, k,; x F. McKesfom t«.; ts. Schema-, t. 
« 

31 Saline tso.: J. Samt-, i.; S. H 
man, t. 

32 Gage (Co.: J. Williamson, k·; I« Farin t.; H· Albert. t. « 

33 Gage og Saline (Io.: E Arnold,t. 34 Jesserson (»«o.: H Etapp, r. 
35 Thayer (7o.: F. Docker,d. 
36 Thayer og Jeffetfvll Sau F Jtsramlt a 
37 Fillmore (so.: R. Dobson, i. ; A·T »z, 

,k-. 

Stroms» L 

Peter 
ts. (Tarpetttet,t.:21k. 

phens, i. 
38 York tso.: J. B Stumm i.;J, M » 

nette, i. 
39 Poli, (To.: (s«. Vudfon, i. 
40 Mertick (Co.: J. H. Butten i. 
41 Hamilton 60.: F. Newberry, i.; J« 

Voorhees, i. 
42 Clay tko.: S. M. Eldcy i.; L. M 

nolds, i. 
43 Nuckolls (so.: M. chltom i. 
44 Webster (Co.: A. lectY i. 

5 Adams (50.: W. H.Waldron,«1· 
46 Adams og Webster (so.: (E. W. M 

son, i. 
47 Halt Co.: H. Schootfeldt, d 

Hall, d. 
48 Howatd (Fo.: .H. ts. Partei-, i. 
49 Gatsield, Greelrm Winden Loup, 

Vlaine Go. og ikfeiorganifetcde Tenno- 
rium: OT. Heut-taki, j. 

50 Holt (Co.: J. P. Mullia, i.; .H.R.-chn- 
ty, i. 

51 Brown Co.: J. W. Stock-, i. 
52 (5hern) og Reya Paha 6o.:J.:)k.,1ce.k. 
53 Ihn-wan, Dann-s, Bot Butte og Zions 

((o.: ts. L«Heath, r. 

54 Lincoln Oheyctnse og steithtsox Mütt- 
nrlt, i. 

15 Valley bat J. B. onhnsotk i. 
06 Muster og Loggn (so.: ts. Tizhrach 1.: 

H. Lomatx i. 
Shcrman tso.: A. Firma i. 

58 Vuffalo tcosp H. Stcbbettg, i.; T. M- 
ols, i. 

59 Tawson (To.: J. Scott, i. 
60 Kearncy (Co.: ts. strick, t. 
61 Frankltn (50.: J. J. WuuamT j. 
52 .Harlan tso.: S. Futtoth i. 

E. 

J· 

;x 
.. (,J· 

6T Phelps tso.: Sodcrman, t. 
64 Furnas tso.: Stern-UT t. 

65 Reh Willotv Co.: A. ts. Modu-, i. 
66 Fkoutter og (Lso-Jpcr(«o.: Z.(«oddas.d.1. 
67 HuchcoC Tundy, Haue-Z, Mast-Wust 

ikfe:orgauiferede Tcuitot«i11m: J. W- 
gles, i. 

Hufets Sammensætnmg er derivt iom Itls 
ger: 

Jttdepeitde11t:4 Demokratcme......................... ;i) Republikanernc»...................» .l 

Jalt.......100 
Jndcpcndctcts Majoritet bliver altsaa one 

Ved Fcellcsafstemning kan Jndepcndent ton- 
trollere begge Hase tned en Majorktet as 11 

Summen 

blev de Folc, som ikke kjøbie en af vvkt 

827.75 Ekslkursikms-BilletterfraChitAgo « 

til Skandinavien. Vi sagde dem at 

denne uhørt lave Pris ikke kunde vare, 

og denne Spaadom er nu gaaet i Op- 
fyldelse, idet Prier fra Dato er siegen 

s2.00 
for Thingvallalinjens Vedkommende vg 
83.25 med Hamburgerlinjen, og AUJVM 
ligeke Stigning eri Beute. Man W 

ikke vente, at faa lave Priser stulle ped- 

ligeholdesz Prisen med andre Linjek « 

837.00, og det er ingenlunde for flspks 
De, fom tøver endnu langer, vil blivt 

narret endme meret 
Er man ilke feetdig til at reife, MIVU 
man derforikke at tøve. SendPMSUle 
til mig med Underretning om how 
Skib J ønsker at reife med, og PIAWn 
vil blive holdt gaben. 

Vore Prifer ere nu: 

FM Chicago til alle sinnt-ina- 
viske Havne (undtagen Stol- 

holm) direkt med Thingval- 
Ist-Linien ............... 829075 

Med Haiiiborg-Linjen, Chi- 
cago til Skandinavien. .831000 

Med Dominion-Linjen, Chi- 
Mgo til Skandinavien ..... 832000 
Billetter fnlgte til denne saavel spm 

den tidligere lave Pris gjeelde indtil 17 

Dreht-» selv om Priferne stulbe stig« m- 

dkn den Tib, hvitket er temmelig afgioen 
Alls, der hat bestemt sig til en Dan- 

IUCkkNRejfe til Vinteren, anmodts MU- 

fvt deres egen Fordels Skyld, vakmet 
It strive til mig og sikre sig en billig VS 
betvem Reife. 

Peter Ebbesou, Dannebtöss 


