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cis-«- Allo Tug- medtuger Pugssgcketz 

inkiiiii)s-«rIDEN1)E. 
Im de paalidcthslc oq bedite Kälber-. 

(Tl)icago, d. 24. November. 

sJ«ucde-.«lontant, USE-Mk Maj, 81.01. 

Tinle —- icontant, 52k; Maj, 53L. 

Hain-c —- nontanh 43i; Maj, 45i. 
tagt-L Rng 67. Hørfrø 81.20. 

Lmaha, d. 24. Novcinber. 
Linde-. 82.50(·cs4.4k; Køer, 81.(10(-·-3.00; 

m, Sl.’.1·’ss--2.40; .Kalve, 81.2-·)(jk)8.50; 
irgiiildc, WIOM 4.30. 

lsna »Zum rangckchtisen niellein 8325 
gstkskk («jcnitciiifilitspris: SCHU. 

Tannebkog, d. 25. November. 
pvcde 65 Nä. Majö 40(950 Ets. 

igavrc 35 (sts. 
Zorn s2.00(33.00. 
Æg 25 tits. Smør 140918 Ets. 

Handels-Abends 

In er et linder, at Forretningsverdenen 
klunnet holde sig faa fri for Foksiyktelfe. 
tthd og kiotvrldningey som de sidste five- 

M Tage ljak medført, den stprfte Handels- 
nkiEnglands Fallit, flere Aktiesirmaers 
Un i Wall Streck, en Ditto iPhiladelphia 
sadfkillige Sparctasser belejtede af forstkcek- 

«dk3"dstudshavere, alt dette stulde man 

me vilde i splelig Grad forkrsble Landets 
andelsliv. Men hidtcl hak man ikke meet- 

unl ander end en lidt starre Pengefoklegen- 
F. der imidlertidskyldes andre tidligerei 
ssllmleM fortlaredc Grunde. Sternum- 
W Fk fklvfølgelig lidt tneke konservativ, 
Im nlve Handelen er paa faa faste Føddek 
m den nogensinde hat været. De state Spe- 
lnlanonek, der tamlede fannnen, btagte Tab, 

EIN-M for dcfaa, der var indpitlede deri; 
VMM Liicntlighed havde intet dermed at 

lim; Tet tan ogsaa sorniodes, at de Put- 
Witalter, der ved Crashet blev tvnngne til 

uUllsme vilde Specnlanoner, sont tut-inge- 
leenonne dtapitaley for Citertiden vil blive 
dsndelen til niere Gavil. Der-Tab, engelite 
Speknlantet lider gjennem Nedgangen Hyd- 

entamke Værdipapirer, anicettes til VII-,- 
IHMJ Nedgangen iaincklkanske Aktiepapi- 

WVM skoraatct tepmsenterer et Tad paa 

:«YUJU-000,000; desuden hat Spekulatio- 
UJ Hvede og andre Produkter paasptt sto- 

hakfs Tvg har Falliternes Antal hkdtil 
etsame end man sknlde have ventct. »K- 

lnvclPcngeniarkedet er stcdse hvad man 

Name tæt- hat der endnu ilke verret klage- 

««l311dbetallilgeit; rigtignokec Laanforny- 
M Plcone noget starre. 

Ubiskslcn er vedblivende lidet eller inm, 

VWWP Exndfsrslen et 30 pCt. starre end i 

Itszlt ! Oandhcd noget faktoiplet Forhold. 

« 
l msmske nn hjcelpe lidt paa lldførslen 

sompklferne er faldne noget. Hvede er 4 

-lavere,Majs 2 Ets. og Havre Li. Bom- 

qafstijnket i Et» Kaffei Cl» Olje 45 tits» 

ndtsd CtsE Tmlden og Svin 30 Cis-. pr- 

Weib vutker erkCt.lcivere, Tindes 
umset- Bly svageke, og ingen vil ljsbe 

eTal 
U 162 Ets. Petiekneö gjennemsnn- 

n 
St iunket IX pCt. siden lste Novbk., 

IFCFt endnu 7pCt. højere end fannne 
W I osjvn 

Mwaflssbttemingernefka deforskjelligeötæ 

lbestsjeiniemgaaende op!nmm·ende. Sydcn 

tskessfklgkt nted at dringe til Matked den 

og Jepmfubkhpst Ildgeniinde avlet. Enk- 

ßm KIS Indfmder ng ogfaa paa Matkedet 

U L Vantum Handclen etlund iMcni- 

lIswcdninslmllkyAllanta ngalvcgtou, nag- 

s. 
W Eule-r hats aisledtonnnet nogct Be 

h spksta thpkk t. see-as. Baltimorc innr- 

ujsser thlnatailroicn i Lstcm ozi ·- Zt 

Wer Handelt alle chne god incd link 

niaå ic· sQaIidelcli er moderst c Tenner og 

M lty,aktiv1 St.Palll, og god 1Mil- 
c IS Tetrde undtagen Detailhandelen 
now under det gode Beit. 

Jndlandet. 

Et qodt Bladforetagende. 
NewYotk Hisrald hat i del sorlebne 
Aar givet en Nettoindtoegt as 1,200,000 
Doll. Udbyttet af Bladets Sondagss 
udgave var alene tilstraslleligt til Udgisc 
lerne, saa hele Jndtægten ved den dagli- 
ge og ugentlige Udgave knnde betragtes 
soin ten Fortieneste. 

Mastefotforelte at unge Pl« 
ger. Et Fruentimmer har med be- 

stemte Mellemtzmn aslagt Besøg i Jn- 
dianapolis, Jnd., for at sormaa unge 
Piger til at forlade der-es Hieni, idet hun 
hat lovet dem Bestjasstigelse som Ecker- 
inder, Sypiger eller Opvartetsler i Ho- 
teller. Jkke mindre end 17 nnge Piger 
har hnn bragt dersra i de sidste 6 Maa- 
neder. Man er nu bestetnt kommen es- 
ter, at det eri nscedelige Øjeined, hun 
har sørt dem bott. 6 as Pigerne bragte 
hun til Mexico, 5 til Bosetnan, Mon- 

tana, og under sit sidste Vesog sit hun 5 

til at folge sig til Seattle, Wash- 

Mark Twain og Konstatieren- 
Forledcn Dag mengte Mark Twain sig 
ind i en suldpakket Ner Yokk-Sporvogn 
hvot han kont til at staa i Vejen sor 
Konduktaren, som ilnbbede til hmu og 
bandte, da han ikke lnnde komme hurtig 
nok af Besen. Tigteren heeonede sig paa 
den raa Sporvognssorer, sotn dessvierre 

hat alt for mange Ligemcend baade i 

New York, Chieago og andre Steder, 
Eved at sende en Artikel til et Blad, hvori 
’han sortekller Tildragelsen, opgiver Num- 

sret paa Vognet og bestriver Konduite- 
iren som »en Person paa ea. 30 Aar, 5 

JFod og 9 Tommer hei, med blaa OjnH 
sen liden, matMustache, som ikke vil gro,E 
og idet hele need et Udseende som en Heu-» 

»setyv.« 
! »Ak. Blatnc ek nu den mest po- 

Ipulcere Republikaner i Besten«, sagde 
iExMayor John A. Noche sra Chicago, 
da en Reporter traf hain paa Fisth Av. 

THotecz ,,og hois Panier i Morgen nat-. 
de nominere en Kandidat til Peeesident- 
stolen, oilde han blioe foretrukken for 
alle andre. Han har vist, at han er en 

stor Statsmand, som sorstaar at tyde 
Tidens Tegn, og han er ikke bange for 
at udtale sin Mening om nogen Gieri- 
stand. Vi lider modige Meend, og des- 

nden er han en Begaoclse, som stiller 
hami Rang tned Verdens største Mini- 

stre. J den Lands-del, hvorjeg bor, fin- 
des ikke en Repnblikaner, som ikke vil 

kaste sin Hat i Vejret for Jomes G. 

Blaine.« i 
s »An NationalGrange«, den 

ældste af Ainerikas starre Fannetfore- 
ninger, har nylig afsluttet en ti Dages 
interessant Samling i Atlanta, Geor- 

gia. Blandt de vedtagne Resolution-er 
can fremheeoes en i Faoor as Kongtes- 

lmand Congers Fedt-Lov, og en i Favsr 
; 

as Kjodtilsyngloocn. Foreningen var 

inde for det australsle Balgsystekn, Re- 

: gieringslaan i Fartne, at Regjeiingen 
zstulde tage Union Pacisic:Bc-11e:i i Be- 
i siddelse sor jSrlden. Dei blev ogsaa 

ipaalagt Grangcns Medlennner at holde 
set vaagent Oje tned Jernbanelooen, at 

idens Fjender ikke saak den tilintetgiordt. 
sDet nieste Aargmpde skal finde Stedi 

i Springsield, Ohio. 
siætlighed os Politik. Under 

sidste Prælidentvalg blev et Forlovelseg- 
sothold opheevet i Lima,Ohio, af politi- 
lke Grunde. Miss Mary Shull og 

DelbartLehman varcherestesolk. Mai-n 
var en iorigDemotrat, og tnistede aldrig 
enLejlighed til at raabe Hut-ro for-Eteok- 
land naarTelbart var iNarlJeden. Han, 
der var lige saa fanatisk republikansk, 
blev otnsider saa opbragt over detteTI-il- 

leri, at han asbrod zorlovelsegskabed 
Mist ".: ist« .. 

F 

jin-· .«ru.se. «· s-«. 

IManY 
der ikke var tabt bag af enVogn, 

sagspgte hain for Skadeserstatning, kg i 

Torsdags blev hun ved Krebs-retten til- 

kjendt 01000. 

Jan Gonlds Reiter-stotte. De 
sidfte Ugers Begivenheder i Jernbane- 
kredfcne har plndfelig fretnhævet Mr. 

Jay Gould i starre Proininence end den 

Her-re nogensinde spr hat nydt. Sand- 
fynligvis bliver han inden Inange Dageg 
Forløb den lebende Aand og regierende 
Magti Union Pacific Sr)stecnet. Gieri- 
netn andre komnrer han til at styre North- 
ern Parisic, Atchison, Topeka G Santa 
Fe og Richtnond Trcminal, alle kolossa- 
lc Systema-. Ved Siden heraf er »den 
lille Trold«, sont han kalde6, endnn den 
den største Aktiehaoer og styrende Magt 
iMistouri Pacific, samt Western Uni- 

on Telegrafselskabet og Manhattan Ele- 
vated Bank iNewYor-k. Denne mirrkelige 
Mands saa plndselige Gjenoptrcrden 
blandt unraadelige, ncesten noversknelige 
Projekter har øjensynligt været godt reg- 
net nd. Der er ikke JayGould alene med 

sine 8200,000,000, der saa uventet ind- 

fandt sig i Wall Street for at sikre sig 
Kontrol over tre eller fire andre store 
Stambancr. Selv hans ntnaadelige Rig- 
dosn formaaede ikke egenhændig at frem- 
kaldc de frygtelige Krampetrækninger, 
der idigfefoage river Jernbaneverdenen. 
Mcn hvor Hqu gaar frem med sine 
V.1iilliokm·, er der andre, sont splger ham 
mcd herrs, og i dem Øjeblik staar han 
i Spidscn fo: dein starste kapitalistiske 
Sannncnfvckrgclfc, Amerika nogensinde 
har frydrt sine Ojne paa. Rockefeller, 
SidiicyDilldxr,Nusscll Sage, Fred Anres 

og andre starre Millionærer staar alle 

bag Gould og fojer sig under hans gi- 
gantiike Spekulation, idet de erkjende 
hans Aandsooerlcgenhed Man faar til- 
give den mcnige Mand hvis han handel- 
sesvis stulde befragte denne Summen- 
rottelse af Millioner og Magtscentrali- 
sation i en enkelt Monds Haand med en 

uoilkaarlig Følelfe af Urp. Jay Goulds 
seneste Statskup har paa en Gang gjort 
ham til Landcts incrgtigste og farligste 
Mand. 

JudianersForikmtkelfem Pa- 
niken vedbliver at gribe om sig som en 

Lebeild i Syd-Dakom. Setlerne langs 
den Istlige Bred af Missourien rsmme 
over Hals og Hoveb inb i de stsrre Byer, 
Mandan, Eureka, Ellendale, prwich, 
Pierre ogGettysburg. Guvernøren og 
Militærmyndighederne modtnger en 

Mængde Telegramtner fra forfkrcekteve 
Setlete med Forlangende om Vaaben, 
Tropper oft-. Den dybeste Radsel sy- 
neg have grcbet de fleste Distrikter; Inen 

hist og her trcesfer man dog en By, der 

unser det hele sont en tjæmpctncrssig Ko- 

Inedie. lld uf alle de storstilede Rygter 
otn Krig og blodige Stag, der var paa 
Udbtudets Rand, er der hidtil tnn nd- 

vundet et eneste natligt Ooeriald paa en 

vcergeløs Kvinde i Bis-knarrt Hut-, der 

arbejdede thakionalbanken soin Stum- 

graf gis sent hjein i Lordngs Aste-In Pan 
den enfonune Vej modtc hun en Rodhnd, 
der flog hende i Hovedet Ined en Kolle, 
hvorpaa hnn flygtede. Hnn kravlede 

til sit Hjem og ligger nu i en lidende 

Tilstand. Ins-inneren blev natur-listing- 
ikte fanden. anidlertid rafer Krigens 
Lner med nfonninbfket Voldsomhed —- 

over Telegmftraadene og i Dagbladenr. 
Soldaterbetachementerne, der er sprt nd 

Ipan Grener for at dampe Opkstet, et 

hpjst fortviolede over alt det, de herer 
men intet tun fe, og deksom Rødhuderm 
itke snatt gjsk Alvor af Sagen, ex der 

grundet Fare for at Blaakjolerne blivet 

fhsjwstcdr. Militærautoritetekne i St. 

Paul, er lede og liebe af de evindeligt 
.Kkigstygter fka Mandan. De læggn 
ESkylden paa Senator Pietee, og sigei 
at han hat sat hele Spettaklet i Seen( 
for est fremtne Ime Planet for Gienvalg 
; :1legjeringen hat længe villet afstasse del 
I oswfløbige Fort Lincoln, og der son 
W nu kan III-re Staten den Tjenest· 

at ". Zottec og o. eeuneo Iplgenck Ied- 
Armee- -Kontrakter Inkret, faa vil det bli 

ve ham en masgtig Stette til Gienvalg 
Det eneste Element blandt de rede, son 

lvil Kris, er Sitting Bullö Ileeng. D 

vorige fejler ikkc ander end at væke smits 
tcbc af Messiasgalskabetn Mauge bri- 
de Enthusiaster vifer lige san stor Oder- 
spændhed og Oysteri, og dem skyder man 

dog ikke paa. Militæret er ude paa 
Gransen med Gattinge og Hotchkiss-Ka- 
non-r. Geanöoke ligger ved PineRidge 
med 400 Mand. Ved Rosebud-919e11- 
turet ligger 2 Kavalleri- sg s Zusamm- 
kompagnier i Leier. Judianerne er ro- 

lige og andrer sig over Soldaterneö Til- 
stebevcerelse. Guy. Thayeri Nebraska 
hat ordret nogle Militcrrkompagnicr til 
Skuepladsen,og 8 Kompagnierö Tropper 
er afgaaet fra Omaha· 

Mandag. 
Rutneeenve Pension-stamm- 

Uittq. Den foruroligende Situation, 
sont den sidst afholdte Kongressamlin gs 
ødsle Pensionspolitik hat styrtet Landets 
Finanser i, vkekker idenne Tid stor Be- 
kmnring over hele Landet. Det bevil- 

gede Belab er alletede opbrugt, og hvad 
Enden skal blive, ja det ve’d ej en Gang 
Pensionskoininisfaren. Da en Modu- 
ferent for nogle Dage siden spurgte hatn 
hvor meget den ny Pensionslov vilde 

komme til at koste Landet, sik han til 
Svar, at det lunde Konnnisfionen end- 
nu ikle beregnc, og havde af den Aarsag 
ikke varet i Stand til at fortlagge Fi- 
nansministeten et Overflag over det kom- 
mende Aal-s Pensionsudgifter. 530,000 
Ansagninger under den ny Lov ec allere- 
de indsendte til Pensionsbureauet, men 

der er endnu ikke bevilget mange af dem, 
faa Udgifterne ska den Kilde kan endnu 
ikke spille nagen Rolle. Trods dette bes- 

regner Kommissar Raum, at der for 
indevcetende Aars Vedkontmende vil bli- 
ve et Understnd paa 837,000,000 i Pen- 
sionsbureauet. 898,000,000 blev be- 

vilget, altiaa bliver dette Aars Udgifter 
til Pensioner 8135,000,000, forudeni 
hvad den ny Lov zpaafsrer. J sidste 
Kongressamling blev der ingen Penge 
bevilget til den ny Lovs Gjennemfarelse, 
det blev ovekladt til den kotte Samling, 
der ital begynde paa Mandag. Scet at 

enhver af de 580,000 ny Fokdtings- 
havere blot bliver tilkjendt 88 maaned- 

ligt eller 896 aarligt, hoilket er meget 
lavt ansat, saa blivet det dog en Ekstra- 
udgift paa 852,000,000 aarligt til de» 
alle-rede indlomne Foi«dringer, og hope 
mange, der er tilbage, er ikke neint at 

vide. Men foruden disse er der nasten 
en halv million ganile Fordtingek, fom 
liggcr og venter paa Afgjarelse, og in- 

gcn af disse Iomkner under den nye Lav. 

Dei er vel ikkc for meget sagt at der med- 

gams40,000,000 til at klare disse. Den 
aarligc lebende Pesiansudgift medregnet 
ljnr oi alisaa her en aarlig Totaludgift 
paa 8227,0t0,000 til Pensionek. 

N e b r af ka 
—- Et ungt Menneste, der arbejdede 

i Slagmiet i Nebraska City, vilde soe- 
leden tage en Aftensnaps fee han forfsjs 
ede sig til Sengs. Det var en leer 
Smag, den Whisty hande, og da han 
rev enTcendstik, opdagede han, at det var 

en Dosig Heftemedicin han havde taget. 

Fra Washington 
Kongresfetfsrcger samtnen paa 

i 

Doktorekne harnu travlt med at kepareke 
: hans Jndvolde. 

—Eensus-Bureauet hat netop nd- 

sendt den Pakt af dets Oplysninger, der 

angaar Byekneg Gjældforpligtelsek. Fal- 
t gende Nebraska-Bau vifer en ganste god 
« Forsgelse aijalden, og dette kanjo 
« 

tages soin et Bevis paa detes elimi- 
! pellese zeemvcekst 

1880· 1890. 

Comlumbus....8 5,«:30 s 73,000 
Feemont ....... t,400 90(),000 
Hastings ....... 72,748 196,00() 
Lincotn ....... lid9,61.3 1,52i;,.«-·3·.) 

- Nebraska City« IRLUW 254,t»(1 
North Plane» 1,604 8,()00 

Makkeligt nok er Ontnha, Grand Js- 
land og Beatrice ikke med paa Listen; del 

Inaa ja bero paa en Fejltagelle, eller 
maaske vedkominende Byantoriteter har 
forsømt at yde Bnreanet de notwendige 
Oplygntnger. 

— Det independente Partt har nu ret 

for Alvor taget flg for at bestride Val- 

gets Gyldighed. J Fredags blev der 

ndsendt loasortntge Notltfcr tll alle del 
Kandidater for State-Etnbeder, felin i ; 
Folge den ikke-osslclelle Talling ansetz- 
far valgte. Disfe Papirer er udfardi- ! 
qedc af Juristerne Lomb, Ricketts est-T 

Wilson i Lineoln, Allen i Madisan, V 
Q. Strickler i Ontaha og Edgerton l 

Syd-Omaha. 
DeiPapirerne anførte Grunde for 

Contesien ere folgende: Rigc Borgerej 
stiftede nnegtige polittske For-entttger og" 
Klnbber ene og alene l den Hensigt at’ 

hindre Gjennemsprelfen af Valgerneg 
Vilje, korruptere Vettgerne, boycott vgl 
terrorlsere dem, fotn lkke hyldede deregi 

Jdeer, øve Valgtryk paa dereö Arbejdere 
ogiøvrigt vakke en overvejende Stem- 

ning lmvd et fett og ærligt Balg. Det 

hat lndsprt starePengesutnmer til Staten 

for dermed at avervinde et frit og ærligt 
Balg. Medlemmerne af den Summen-i 
svcergelse har skasset over 2,800 Udlæn-« 

dtnge Borgerpapirer og betalt derfor paa» 
en Maade, atdet er ensbetydende Ined 
Bestikkelse. Byraadetl Omaha var used-? 

delagtig i denne Satntnerfveergelfe, ag. 
for at forhindre en eerlig Registration 
satte de partiske Meend paa Registrations- 
Baardet, ag nagtede de andre Partier 

;Neprafentation. Postveesnet lOmaha 
;gjorde sig til Sammenfvaergelsens For- 
bundsfcelle derved, at det nagtede at nd- 

Ilevere Avifer ogTrykfager, der ikke stem- 
.mede overens med de fanmsensvornes 
j Ønsker as Planer, og Presse-I stillede 
lsig sont medstyldig ved at vedligeholde 
len farllg og forbtyderisk Agitation. J 
visfe Valgdistrikter blevStemmekasfetne 

! ikke holdt paa et Sted, hvor Falk knnde 

se dem, niedens Afstemningen og Optcel- 
lingen foregik, noget der direkte trodfer 
Lesen. J mere end 30 forskjellige Balg- 
dlstrikter blev Falk, der uddelte det in- 

dependente Ticket, overfaldte og drevne 

fra Stemmestedet og deres Stemmesed- 
let revne itu. Grånd Island anklages 
for ulovlig Registratlon, for at have ka- 

stet for mange Stemmer og sendt Udfor- 
drere i Bei-innrem J Red Willow Ca. 
kam Jkke-Bosiddende ind og kastede deres 
Stemme. J Var Butte Co. ulavltg 
Afstemning, ligeledeg i Sarpy og Thur- 
stan. J Douglas, Lancaster, Sallne, 
Saunders, Qtae, Platte og Dadge Hed- 
tes Udlandingers Stemmer ved at betale 

for deres »ftrste Papirer". J4de Pre- 
cinet, 3djeWard, Omaha, undlod Balg- 
myndighederne at teelle 150 for Potvers 
kastede Sternum-· Ticketg blev talt for 
Baad, der flet ikke havde hang Navn 

paasprt. Norfolk ag Beatrice opfyldte 
ikke Registrationslaoen, vg i Clatoma 
og Sherman Townships i Gage Co. 
blev der kastet for mange Stemmer. 

—- Niels Medeell, Klerken iStats- 

sekretarens Kontor, har foretaget paa 
Farhaand en Opnelling af Stenrmerne 
over fslgende Emner, som han udgiver 
for at vcre korrekt overensstemmende 
med de ofsieielle: 

Kongresmand — Adet Dist. 
Harlan, Rep ................ 21,776 
MeKeighan, Inde. ag Dein...:36,104 

Kongresmqnd -- ije Dist. 
Dorfey, Nep ................ 25,440 
Thompfon, Dem ............. 22,353 
Kein, Jnde ................. 31,831 

Grunlevg-Atnendememerne. 
ForPrvhibition ............. 82,292 
Jmod Prohibition ........... 1 l l,721« 
For DIj-Licenfe .............. 75,4ti«.1 
Jmod Hei-License ............ 91,0M 

IFor For-geler nf Hojestnet. .N3, Hk 

TJInad For-gelten nf .Hojeste1«»t..5:k,«s.«; 
For Farsgelfssn as Satan ...... cis-, In: 

-Jmod Fort-gem- c. F J ... J .«2s-1 

i· Der btev im kostet -.«t1,««;1 »E» 

tStateIL Allfaa var Xsr Eck- tl Buso- 

"ner, der hverken nenne for den em- elln 
-1den anden Stoe i Prahibiiionoiagen 

— 

St1ernen 
( This But-«- ) 

LUEMI Pol-»Was Ikceböy klanwa 

publinltml at DA N meinem-, Nun.evoty 
Wle)Nlcsl)AY 

m- 

——-—— PETEÄZ DREI-INCIDE- 

’l’ntc Inn is Um lcwiiug scunilinavi 
an paper wogt nf Omalm and ono 

of Um las qmct publicatious in tlio 

Donigli languago in Alamij 

Mit etwasva satt Isaml vikcalttloa titles 
IN- pspok tm stammt among Mo numerous su- 
Masvtsn llomos uk Naht-sich Wyomlns sml Colo 
kuto mshes n Isapoklok minnt-las most-m M 
tlsoio who wun- 10 brins molk hast«-II heitere Ei 
san-Mantua public. 
Uno- ok Dafern-lag msds known on spplchtios 

Acht-ou- Tlllc sTAR. 
DANNIUUOO, NUM. 

Bank-at It second-cho- mstlsk sc Ihs Dunstwa 
Nein-.- IsostsoMcs. April qtkh Isss. 

Majoriteten imod Prohibition er faule- 
deg noget mindre end first formodet —- 

20,4:I0 —, og VIjlicense-Amenbementet 
er ogsaa stam, altfaa bliver der Tagen 
Foranbring hvad Liksrforholdene an- 

gaak. 
Jsplgc Omaha,,World-herald«s»offi- 

cielle« Tcklling sikStemmeafgivningen o- 

ver Stam-Embcdönmndene følgeude Ub- 

fald i alle Stute-to Countier tllsammm 
(89) : 

Gut-ernst 
Potvers, Jnde ............... 70,287 
Boyd, Dem ................. 71,27l 
Richards, Rkp ........... .08,888 

ViceiGuvernIr. 
Dech, Jnde ................. .71,040 
Bear, Dem ................. 63,211 
Meist-L Rep ................ 70,722 

Muts-Sehnen 
Mayberry, Jnde ............. 65,807 
Sprague, Dem .............. 64,097 
Allen, Ncp .................. 74,551 

Guts-Rubikon 
Vatie, Jnde ................. 71,600 
Wahlquist, Dem ............. 50,440 
Benton, Rep ................ 73,739 

Stats-Kasserer. 
Wolfe, Jnde ................ 70,912 
Cushing, Dem. .............. 04,895 
Hill, Rep ................... 07,501 

General-Advokat. 
Ebgekton, Jnde .............. 75,769 
Higgins,Dem ............... 50,033 
Hasttngg, Nep ............... 70,066 

LandsKommissær. 
Wright, Jnde ............... 69,508 
Bigler, Dem ................ 05,222 
Humphrey, Rep ............. 2·2,703 

SkolesSuperimenbem. 
D’Allemand, Jnde ........... 07,688 
Rakestraw, Dem ............. 05,012 
Goudy, Rep ................ 73,013 

stlge denne Opgave isalJndepem 
deute have valgt deres Bier-Gauen« 
og Wackrer-, og de Ivrige Stammhe- 
der uden forGuveantstolen væte Mir-W- 
ne Nepublikanetnr. 

Narret 
blev de Falk, som ikke kjsbte en qf vore 

027.76 Elsturslons-Billetter fra Chicagp 
til Scandinavien. Bi sagde dem at 

denne uhsrt laue Pris ikke kunbe vate, 

og denne Spaadom er nu gaaet i Op- 
fyldelfe, idet Prier frii Date er siegen 

» s2.00 
for Thingvallalinjens Bei-kommende og 
83.25 med Hamburgerlinjen, og en ydm 
ligere Stigning er i Venle. Man kan 

ikke vente, at san lave Prifer stulle ped- 

ligeholdes; Prier med andre Linjer er 

837.00, og det er ingenlunde for stivt. 
De, som tjver endnu langer, vil blive 

narret endnn merel 
Er man ikke færdig til at reife, lieh-ver 
man verforikke at types Send Pengene 
til mig med Undektetuing om hvilket 
Skib J Insker at rejse med, og Pladsen 
vil blive holdt gaben. 

Vore Priser ere n u: 

Fra Chicago til alle sinnt-ina- 
viske Hostie (undto(»i»s-n Stol- 

holm) direkt med Thingvals 
Its-Linien ............... 829. 75 

Med HamborgsLinim, Chi- 
cago til Scanbinavien. .831.00 

Med Dottiinioti-Licijen, Chi- 
cqgo til Skandiusvien ..... 832.00 
Billettek folgte til den-te faaoel som 

den tidligere laoc Pkis gjiklde indtil l?. 

Dreht-» felv omPtifcme skulde stin in- 

den den Tit-, hoilket er tcmmclig aigiokk 
Alle, der hat beste-sit sig til m Qui- 

mstrkssRejsp til Bintctcm armme onl, 

Ysor dereg til-n Tini-Den FULL akuten-l 

"1t s’ H .--..k m. !i-ks« «i; ei julltkuz 
wills-m Dis-NR 

"1Tl"li.lc« EI- I«sl 

Note Blanks, 
i Entsinnst Hi .Z:..so.. hinein-. »s- 

ogaild1"k«t«cts:-lu·;«Tollmnsixii sum has-Im i 
« 

xavel smre »Um i« vom cnilstie ist sxis tei- 

»St1ecneu«-OJ ; Hm. 


