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Aaret 1890 var Incrrkockkdigt for For- 
etningSlioets cnorme Oinfnng. Jä, 
et var mthsn einstman i denne Hen- 
eende. Bankslarcringen for hete Lan- 

ets Vcdkonnnendc betva sizk til den nette 

um af 8.3·.),(30s)»n nd,un0, ellek 7 pCt. 
teke end i lsstL As denne ftore For-» 
ctningsmrelse hin- tun-et nogetclundH 
ordelagtig, Inn nmn stnttc dems, oti 
lntallet of Fallitcr var Hll mindre end 

1889. J Haandvxerkers og Industri- 
redse var der ourrhoocht endog stim- 

ktivitet end i 1889, der dog i denne 

enseendc overgik de fleste af de fangan 
nde Aar. 

J sinancicl Henseende begyndte Aaret 

let ikke saa lovende. Dct lette Benge- 
arked, der pleier at folge eftek Regie- 

ens Januarlldbetalinger, Udeblev. 
ette var en stein Staffele isæk for 

iewYork-Banku-ne. Overskndcthavde 
Forvejen været ringe og Renten hsj, og 

cange Penge holdteg staaende i ny Jn- 
ustrier nede i Sydftatcrne. Dei-for 
ilde New York-Bankctne-3 kontante Be- 

oldning stet ikkc ooksse i Januar, og 

Ilgelig hvilede der en Døsighed over 

nndelslivet Xckngc dcreftetx 
De inange Planet til cn Solvlou, der 

m Eftemaret 1889 og den folgende 
inter beskjæftigedc Sind-Ine, bidrognm 

et til at gjore for-sigtigc Pengen1æ11dtit- 
ageholdne. Endelig fremkom san midt 

April det Isepnbliknnske Forslag til den 

uværende Selolocy og Solvpriferne 
oppede straks op. Der blev plndjeligt 
iv i Pcngeinarkedet. Men det var 

un en Dongme Dio, Laanenmrkedei 
at lige flet, og Bot-sen ndcn ydre Mos- 

egn. 
Den lstde Juli bleo Solvloven Dei-ta- 

et og en Manned scnerc traadte den i 
« rast. MenLaaneninrkedet blev tcettcre 

Stedct for letter-e og der var ingen 
hientagelfe of Bulletnes Bevcegelser· 
d en Solobnrrct«, der var stegne fra 98 

sents til BLU i Kraft af den t«epubli- 
auske CnuknssOverengkomst, stjod nu 

otn ved Trylleslog i Lobet af otte Dage 
p til 81.:zu,i« Frn det Piinkt er Prisen 
tter lin.z.-«fmnt dnlct indtil den umkom- 

rent er nennst tiibnge til hvor den var 

erste M.n-:s.; den hat« ikke været meget 
sver SUH un- nogen liengerc Tid. 

Skjont Lioven toingcr Skatk.!nn«et 

il niaanediigt at opkjøbe 4,500,0(»)0Un- 
er Sølv cllcr 54,000,0W otn Anret, 
tere end de aincrikanfke Miners integ- 
ede Produkt, fandt nmn snnrt at vort 

Il arked var overfyldt nied frennnedSalv, 
g at der var kun kinge Udsigt til at hæve 

itrisen over Par. 
De ved den ny Loo foroarsagede in- 

ige Splvspekulationer og de deraf fol- 
ende brede Svingninger i Markedspri- 
en paa dette Metal bidrog til at gjore 
onfetvative Pengemcend ængstelige og 
il at indeslntte Lnanenmrkedet. Men 

er var en nnden Aarsag til Pengeknap- 
ed i Virkfomhed. En forenet politisk 
g finansiel Krise i Argenti-m rystede 
erdeng stsrste PrivatbankidensGrund- 
stier, fordi denne var tungt belæsfet 

ed argentinske Beerdipapirer og dybt 
ndviklet i argentinste Spekulationer." 
sen Gemg dette foregik, var det nogle 
nkelte Personer, sont kjendte Summen- 

-ængen, men destiagtet havde det den 

irkning at tilbagekaste timerikanskcher- 
ipapirer fra London tilMarkedet i New 
ork. Saaledeg blen Laanenmrkedct 
illet nnder et nyt Tryk, og Pinngelen 

lev Inegct splelig for ikke nt sige fortt- 
oligcnde. 

Der blev da raubt pan Finansminisie- 
en om Redning ved at ndbetnle Regie- 
ingens rede Penge for de udestaaende 

Monds-. Minister-en gav efter fin- disse 
Banner og i Lobi-: af en Nimniedthid 
idøfte hnn en W Millioneri Wall Street 
IBette tnnatte natnrtisivis hieripe nonet, 
sog lod det itke til at Pengene fandt 
Rejen til de rettenanaler oq der lod end- 

n store Kinger otn Pengetnapl)ed. De 

n) Regieriitgmioter, sont ndbeialess for 
Oølvbarrer er i Biw- og 231000-Sedlc1«, 
vlke er for store til almindelig Brug, 
sg de hjælper blot indirektc san vidt sotn 
e trcedet i Stcdet for ordinme (F,i1-knla- 
ionsmidlcr. Den herved tilvejcbragte 
indring knnde ingcnlnnde erstatte det 

detligere Trin- soin den ved Lovgivnim 
en frenikaldte Sølvspekulation paalagde 
engemakkedet. 

Den saakaldtc Eliic.K’iiilei)-Toldlov, 
otn gik i straft den tste Oktober, bidrog 
gsan nieget til at vedligehoide et dank- 

igt Pengenmrked. For san iusget sont 
stuligt nt nndan den fowgede Toid 
okcsede Jndsoisstcn plndsctig til taugt 
Ver dct nnt«c:m!e, linorncd du« Neid laqt 
n scrrskiit oJ nnnnmäin Josdrinzz zum 

Xengenmrkrdet 
Tidiixz i November t"i1,x:cdt«s:sdct, ei ki! 

tote engelske Pcnqehnsrs Bat-ins Bin-z. 
ice insnger fnnde stna paa enen Fod. 
Ig nagtet det ilcde nied at for-Mo Ver- 
en em, at Englands Bank, Rothschild- 
ne og andre havde fokpligtet sig til at 

holde Bnriug mm Bewus- bkev Forstwi- 
kelsen ftor i Nethork san vel som iLons 
don, og det mu- xma « banget-de Haar 
at en sum-national Bengekrise bleo 

afværgen J her fund blendet ameri- 
kanske Laaiieinarked, der nckop hnode be- 
gyndt at lioe op, mmk nf » pinligt Til- 
dagefald. Statt-umsc- lmvde messen nd- 

tpmt sine Kreisen san der tun-Mc meget 
at denke fra den Kont. Sinn var det at 
New York-Vonkeme Feste sin Tilflugt i 
den føki ,,Skjerncn« bestreut-e Afbenyts 
telse af vie-erjag-bonso-Certisikater. 
Skisnt adsiillige store Falliter indtraf, 
var Resultaten smmidt tilfredsstillende, 
at en almindclig Krise bleo undgaaet. 
Skatkmnket giokde huad det fande, og 
den lste December kunde Minister Win- 
dom melde, at der i det sorlpdne Knartql 
var anvendt ca. 8100,000,000 af Re- 

gjeringens Penge til Markedets Let- 

,telse. 
1 Kongressens Snnnnentmdelse frem- 
: knldte en ny Folclse of Usikkerhed; man 

agiterede saa mange ny Finansforslag. 
Heldigvis kom Hjælpen i en forfvatlig 
og natukltg Skikkelfe, nemlig ved sior 
Udførfcl og Jndsprsel of Guid fra Eng- 
land. Dei Heo eftcr Haanden mere ty- 
delig at Landenz Jndnstri og Handel var 

ien fund Tilstmid. J de sidste fjorten 
Dage hat Stemningen i Pengeverdenen 
i stor Grad forbedret sig. Lannesnakke-« 
det arbejder lettere og Landetchndustrierl 
aander friere, og Farcn for at Kost-zus- 
sen vil enes om studelig Lovgivning er; 
omtrent oocrstaact. Kort sagt Landetj 
tmder Ind i der nye Aar under faa hel-; 
dige Omstændigheder, som rimeligt katH 
fortanges. H 

Katolieisme og Protestqntisme 

»Sacial-Tem.« (Kjvbenhavn) ski«iver: 
Katolikernc ligger ikke paa den Iade 

Side, heller ikke her i Land-eh i Konku- 
tencekampen mkd Frelferhæren og den 
indke Mission, og ogsaa fra den Side 
stides der haardt i Sjælene for at faa 
dem til at gaa den Vej, sont de Paagjæl- 
dende i de forskjellige religiøse Lejte me- 

ner er den rette. 

Det sidste Uoflag nf Katolikernes Agi- 
talion her iLanch er Embleringen af 
en Filial her iBizisu Hi ,,2)cni--ntrangbro- 
derskabct«. 

Rosenkrnnsbrooerikabet er en kniolfk. 
"Orden, der oprettedes i sin nnvcerendey 
Skikkelse Aar 1208. J lange Tidek 
fornd havde den eksisteret i en anden; 

; Form. Dens Medlecnsner hat en Kranss 
-af stnaa Kugler, der er ordnet iAfdelinJ 
get-, og c et vist Tidsrum skal der bedes 

ligefaa Inange Bønner, fom Keansen in- 

deholder Kugler. 
»Nord. Ugeskr. for katülste Kristne«« 

giver nn de i saa Henfeende noget nkyn- 
dige Dunste en Anvisning paa, hvoeledes 
Rosenkkanfen skal l)aandteres. Det heb- 
der i Ugeskriftet: 

»Den eneste virkelige Fokpligtelse No- 
fenkransbrodersknbets Medlemmer har, 
er, at bede hele Rosenkranfen hver Uge. 
Hvorledes de vil bede den, kan de selv 
afgjeke. De kan f. Ets. inddele deni 
tke mindre Nosenkranse, der kan repre- 
fentere henholdgvis det glædefulde, det 

smcettefnlde og det herlighedsfulde. De 
kan ogfaa deie det i15 Led, og i saå 
Fald vil det vcere at anbefale at bede 2 

Led paa Heerdagene og 3 Led okn Sen- 
dagen. Kraner kan bedeg gaaende, 
men sæelig frngkbringende vildet vcere 

at bedc den, cnedens den hellige Messe 
bioaanes. 

Der skal helft bedes tre Rosenkranfe 
om Ugen, men det er ingen absolut 
Synd ikke at glore det. Det eneste, der 

resikeres vcd knn at bedc den en Gang, 
er, at man gaar Glip af nogle Rande- 

skaite, sank man fommer i Besiddelse af, 
nanr man gain Kransen igjenncm de tre 

Gange. Sein otn man knn beder Kran- 

sen en Gang ugentlig bliver man bog 
som Rosenkransbroder deiagng i en hel 
Dei Afladtsskatte og nonie andre gode 
Ding. 

J det Itzde Anihnndrcdc hat« den hel- 
lige Gndymoder erklærct over for den 

helligesDoiitiiiikus, der er Organisator 
af den nnmerende Orden, atRofeIikrans- 
andagten var hendcs gnddonunelige 
Sen og hende selv til ,,i(rr1igt Bethe- 

hag-« 
Ten indre Missions Ugeblad, »Fra 

Belhesda«, spier sig forarget over No- 

senktansen og knidek del katholske Uge- 
stcifics Artikel: »Lidt Ufrndt fra Pa- 
pismens ane.« Nu vil nntnrligois det 

katolske Ugeskrift bide f1·a sig over sen- 
»Fi-a Beihegdn«, eg alt snmnien harrt 
der ind undck det« socn man lnsri Land-et 
man tnle om med k)i(’fx’st’kk, klele UWl 

iktc ni1pm Band oJ Ban. 

Opfeeitelle er farliq 
hvig Ljnene Wächst-er Briller 
Vi knn udfmde om du tiltrænger dem. 
Fuldkommen Tilpasning garanteres. 

Wilson Bros» Optikeke, 
St. Paul, Nebe. 

Skauvinavet i Amerika. 

« Den lntherste Dsjstote i Albert Lea 
Minn., hat 400 Elener. 

« Et svenstsnokst Konsulnt stal nkeb 
bet fjtsie opketteö i Taro-na, Weish. 

· James P. Hausen, en stbniand i 

Neenälh Wis» dsdei Frebags aannge- 
befreist-elfe. 

« »Am-d Dakota Statstidenbe« i 
Deoils Lake er gaaet ind eftkk et halvt 
Aarg Tilveeeelfm 

« Misg Jda Knudsen i Cambridge, 
Mass» blev fotleden ægteviet til Mr. 
M. Von Halt fra« Hawaii-Kerne 

« Kongresmand Lind fta Minnetota 
hat tilbkagt Hsjtidsferien paa Andejagt 
iNokb Carolinai Selstab med nogle 
Sydlcenbinge. 

« Henry Indien« sont arbejdede has 
Menasha Woodenware Cantpany, Nec- 
nah, Wis» blev soc-leben øjeblikkelig 
dmbt af en Heule, som brast. 

« Blandt de sue-rede i Skjærmydselen 
med Jndianerne ved White Cle Creek 
den Rote September er en Skandinav 
veb Navn Peter Clansen. Hatt tilhørte 
Troop C. Seventh Camier » 

« En Nordmand ved Navn Tornsvie, 
der arbejdede i NErheden af Jron Mann- 
tain, Mich., stde sig fornylig ved et U- 

lykkestilfælde en Kngle gjennetn Langu- 
ne og dode nogle Titner efter. 

« N. Matisen og N.Eckenborg, been- 
de i Ncerheden af Missouri Valley, Jo- 
wa, bleve fokleden Dag overkjsrte af et 
Træn og tneget sleint tilredte. En af 
dem vil miste et Ben og den anden begge 
Armene. 

« Konsul Charles J. Sundell, sont i 

isnange Aar har vceret Allanlinjess Ge- 
neralagent i Chieago, hat nn opgivet 
sin Plads vg efterfaiges af Jahn Jou, 
tidiigere ansat ved Liniens Kontor i 
Montreal. 

« Dr. Christianson fra Belntont, N.- 

Dak» blea forleden Dag funden død paa 
en Landevej i Nærheden af Craokstvn 
Minn. Han var falden af Bognen hvis 
Hjul var gaaet over ham og havde tryi- 
ket hani faa haai·dt, at Døden forments 
tig sttaksz pnafulgte. 

« Alexander S. Phillipfen, der for 
en Tid siden blev arresteret i New York, 
mistænkt for at onst-e Kjøbenhavner- 
Morderen af samsne Navn, har sagspgt 
Collector Erhardt og John Simpson for 
820,000 Skadeserstatning for falfk Ar- 

rest. 
« Ed. E. Thulin, en norsk Typograf 

ved et af de engelste Blade i Grand 
Forts, N.-Dak., harikke Helden gjort 
sig deniaerket sont erfatter af Vers. 
Hatt stal nn vaere bleven tilbndt en 

Post ved New York ,,Eernld" med en 

aarlig Gage af 82000. 
« Andrew Jugener i Litchsield, 

Cann., der for nagen Tid siden tnyrdede 
Emma Anderfon i New Miiford, er 

damt til at hanges den 29 Januar 1892. 

J flere afde astlige Stater hat man nein- 

lig den barbariske Regel, at en DOH- 
»dam ikke maa ekfckveres fee et Aar efter 
Hat den er affagt. 

« Peter Boysen, en velstaaende Far- 
mer i Nase-heben af Waverly, Jawa, fik; 
nylig en hastig Dad. Efterat have til- 
bkagt Dagen i Byen, sont han hjemooer 
iMarkningen, og fra hans Hjetn harte 
man ham fløjtende neernie sig Hufei. Da 
han ikke kom ind, gik man nd for at se 
efter hasti, og fandt haIn liggeude død 
med det halve of Keuppen anderen 
,,Vogneack«. Man antager, at han i 

Maeket hat· gaaet imod denne, der siod 
oprejst, og stvdt den ooe1«ende. vg at den 
i Faldet har brækket hans Nag. 

« Den stand. Ilrbejderforenings Af- 
deiing No. 1 i Chicagv, Jll» afholdt 
den BUT-e December Generalforsamling. 
Soin Liege for Foreningen gienvalgtes 
Dr. L. E. Lawjon. Folgende Vestyrels 
se valgtes: Priesident, HixJohn Diese-n, 
gienvalgt; Vieepmsident, He. P. Hol- 
gersem S-eti«etæ1«,.i)r. L. H. Steenfohn, 
gjcnvalgt; Kagsereiz Pr. M. Field, 
gjenvalgu Marshal, He. John Hafstenz 
Bibliothek«u, Hex O. M. Sontaz Dat- 
vogter, He.Paul Paulfenz Trustee, He. 
Fr. Asche, gienvalgt. De to gjenstaa- 
ende Tiufteer er D’Js)errer Ein. Hagen- 
sou og Tr. N. Neison. 

« »Der fkandinaviske Svciaiififor- 
bund« i New York afholdt fort. Lprdags 
den feinte antiige Julefest i den state de- 

hageligc Mienncechzr Hab Ooek 5500 

Votsne fornden et Antal Bsrn var til 
E Stehe. Fesiprogmmet begyndte nied en 

« 

Tale af Fermandeiy A; Westeeberg. 
F Urbejdetned Sangforening, bestaaende 
,af ZU Mand, sang i Labet af Aftenen 
lflere Sange under Ledelse af A. Viert- 
Elnnd. J. Bolin talte over Jnlehajti- 
ideno Bstydning, vg leverede en Rein-ne 
E over Soeialismens Prinsiper og over 

IFoebnndetH Viikfombcd i de fem Aal-, 
·det hat« etsistereL Dekefter plyndkedes 
Juletreeet til stor Fiyd for den mindre 
Ungdmn. 

N e b t af ka 
—- Nogle Knpitalister ft- Osten vil 

opfsre en Fabrik i Faikbury for Tilvikks 
ningen af vitrioliseket Mutsten og Mont- 
k-k. Den Lemn, sont sinch dek, stal 
fertig egne sig til dette Brug. 

— Befotkningen i Lone Trise Pre- 
cinct, Clny County, hour den nyvalgte 
Speakek i Legislatuken, S. M. Eider, 
hat sit Hieni, hak ladet fdrfærdige en 

elegnnt Forsnanbsstok og oversendt Elber 
i Anledning as hanc Valg til Speaker. 

—- Nøden i Lincoln County er haakd 
og kalter vidt ocn fig. Befolkningen i 

Countyet afholdt i Lsrdags et Masse- 
møde i Courthufet i NorthPlatte og ai- 
fattede et indtmngende Opraab til krist- 
ne Mennester rundt omkking vm ved en 

iSkjctw af Benge, Kinder eller Fsbe at 
» komme be 2,500 Menneskek i Ermitter 
fom er aldeleg blottede for Subsisietts- 
midler, til Hiælp inden de bukke under 

for Hunger og Kalbe. Disse Mennei 
iker har intet andet Brandsel end be faa 
Kokaser, der can findez paa Præirien, 
og en Snestortn vilde glitt-e des-es Stil- 
ling i Jorbhytterne, uden Brand-seh 
Mad cller tiistrcrkkelige Kindes-, aldeles 
hausbpo Gaver ntodtagec nf Connty- 
Konnniszfcererne i North Platte. 

St. PaulsNyhcvcr. 
Alter i et Stillestaaen her nn for Ti- 

den, og det er ingen let Sag for os 

Bladkorrespondenter at udfylde det Hværv 
at stcive Nyheder naarder intct schwac- 
serer. 

Turde vi da Rrive lidt otnPolitik, tnen 

i san opwrte politiskeTider, hvoanver- 
njken man fremkalde Statens Militær 
for at holde Orden i vor lovgivendeFor- 
famling, vil vi holde os nentrale 

paa dette Punkt og knn meddele faa Ny- 
heder her fra Countyets Hovedstad. 

Sidste Totssdag overtog de nyvalgte 
Connty Embedsmiend, Aduotcit Bell og 
KommissærScott, deres Embedeu Hvad 
vort Kjenditab til sprstnævnt angaar tun 
vi loveConntyets Befolkning at faalænge 
denneMand erConnty-Advokat vilNetten 
blive bedke skjøttet end hidtil hat« været 

Tilfældet. Kommissær Scott er vi ikle 

perfonligt tneget bekjendt med; han er 

anfet for en bestentt og dygtig Mand. 
Kommisscer Mottensen er ansat til at 

gjennetnse Connty Cleckens Regnstabet- 
bogen 

Mifg Andersen er kontmet hjetn fka 
Shenandoah College, hvor hnn hnr 
gjennemgaaet et Kursus i short bund 

og type writing-, og vil nn overtage 
Pladfen sont Korrespondent i hendes Fa- 
ders Kontor her i Byen. 

Bot-der Land, et Theaterstykte pro- 
duceret af Hjemmetalent, har været op- 

fprt to Gange siden Nytnar med glim- 
rendc Sukfefs. SidsteGang var Fredags 
Aftes. Overskuddet til Fordel for de 
Fattige. 

Vi er blevet fortalt at Dannebkog 
Dilettant-Gemalt opfsrer Theatersthktet 
,,Abekatten« her i Byen i en nær Frem- 
tid, hvis Interesse der-for af den dan- 

ste Befolkning vifer sig bekræftende. 
Kom! Vi betvivler ikke at der vil blioe 
fuldt Hus til at overvtere dette mai-som- 
tne Stykkr. 

Den danskspolfke Dans i Greggst 
Hall Lørdag Aftes fornnstaltede af de 
danske nnge Deiner heri Bhen, betet- 
tes sosn mindre vellykket. Vi udtaler 
imidlertid vor Medfslelse over at et san- 
dant Foketagende af Datnerne skulde 
ntislyktes. 

Flere of Byens snest fretnragende 
Mænd som Borgntesteren og Shcrisfen 
hoc fotspgt at, »boycotte" Bladet »Pho- 
nograph«cn for publiccret Besuærtttingek 
angaaendc ttævnteHerrers ulovligeDkik- 
ket·i i Saloonerne eftet Kl. 11 og oni 

Sandagetu Vi respekterer de Mænd der 
itke er bange for at ftentvise for Of- 

erntligheden saadanne Mænd hois Pligt 
det er at optetholde Loven og ikte blot 
undlader at gjore soc-, men selv comm- 

den. 

Cn vcrdlfuld Voq fris. 

John Blegens Almanak og Hundng 
for 1891 er udkommet med betydelig 
forsgetJudhold. Foruden et komplet 
Aflkyk af den of Kristiania Universitet 
udgivne Almaan (med Henvisning til 
Evangeliums Tekst) lilligemed Attiklerz 
om Hønsehold, Biavl, Ttæplantning,s 
Havestel, Ekhvervelie af Homestead- 
Land, Fortegnelsir over Regieringens 
Landkontorer ialle Stater og Territm 
riet, indeholder Bogen endvibere en 

fuldstcendig must-han« Ko- 
ge b o g , samt mange belærende Opgaoer 
og Oplysninger as alle Slags. Wegla- 
deprifen er 40 Cents, men den fendes 
fril lil enhver sont indsender Navn og 
Adresse samt 10 Cenls i Frimcktlcr til 

J o hn B le g e n , 

Gen’l-Ag’t for Statt-Linien, 
ts( Ins-III It» sue-IV Jst-ils. 

start-teue, Rede-» v. Jan., ’91. 

Jeg hat holdthil nn, og jeg sial rigtig 
tage sat i det nye Aar og vise mine Med- 
borgere hvnd gedt jeg kan gjøre denuiden 
at slade mig seit-. Det bellnttes herved 
at bekjendtgisru 

At i Mandags Nat var der Frenunede 
heis J. P. Christeiifeiis, tnen de lod in- 
gen Iide det, thi de vidste sormodentlig, 
at Mr. Christensen var shg og ude as 
Stand til at imedegaa deres Beslutning. 
De var eint-Oner hoillet de hjalp dem 

jselv med at tage. Mr. Christensen siger: 
»,,De havde ikke sparet, hverlen at tage 
lincd dem eller at spilde under Oestene, 
thi de stod og celtede i Deo-re da Drens 
gen oin Morgenen sont i Stnlden. « De 
haode sorglemt dered Pist, som var drugt 
til Oestene for at saa dem til at siaa op 
pan deres Pladg. Deres (eller hang) 
Deste var bundne til et Fence der iNters 
heden og var kjert mod Ost derer. Jeg 
stulde vcere inde sor at den Stagg For- 
retning blev dreven oni Dagen og paa; 
saadanne Pladser, hvor nitinkande taale 
det eller ogsaa drioe Gavtyvene dort. 
Vi hnr nn ellers havt det san roligt sor 
stigt Rapseri i de sidsie 5—0 Aar. Da 
sendte oi en Delegation paa otte Mcend 
til Lineoln fra l til Es Aars Termin. 
Men de er jo her omkring igien. Jeg 
tvivler paa, at vore Repræsentanter til 

Legislaturen —- sljønt hæderlige og re- 

spektable Borgere —- sik saadan en Op- 
Inærksomhed, sont de 8 aied chcderne pna 
Beurene; thi de dlev sendt sra Aurora 
med det ordinaere Passagertog; nien da 
de kein til Hampton blev de modtaget 
nied 2 Keg Beer, og Toget nmatte stoppe 
der i 20 Minnter, ellers knn l Minut. 
Og da de ikke knnde dritte alt Øllet paa 
en Gang blev det sendt med seit. Det 
ser jo ud til at Forbryderen er mere esti- 
tneret end den ærlige Bergen 

H· C. Pederseng lille Dotter blev be- 
graoet her pkia den dcknske Kirlegaardi 
Torsdag6. Pasi. Thomsen sorrettede. 

Chr. Hausen og Peter Larsen har ilke 

saaet deres Landhandel asgjort endnu; 
det var besiemt til 1. Jan. 

Vi kan ikle andet end ssle os enSniu- 
le sorftemt naar vi leiser i »Stjernen"s 
Spalter hvad Kiebmcendene iDannebrog 
hetaler for Farmernes Produkter, naar 

vi slet ikle kan blive stilt ved det heri 
vor By. Det vil jo ille vare lange at vi 
kan blive stilt ved vore. Greeiibacks. Der 
ital endnn 100 Centi til Dollareu trods 
Sold-Willen. Dersont ieg kunde vente 
at sinde en Sollt-Mitte her omkrinann 
i Vinter jeg ilke har andet at bestille, 
vilde jeg beghnde at agiiere for sriMmm 
ning; men da det grsnne Papir er saa 
let at brere og heller ilke kostet san me- 

get, og jeg tanker ogsaa det er lettest at 

lave, san er jeg inde for,,Greendacks«. 
Dereö 

Forglecn-mig-.·. 
k- 

Til Gekienvtliqhed. 

Jeg bringet en Tat til alle dens, som 
jeg hat håvt den Fern-jene at tale med 

her i Hamilton Co., iaavel de, som ikke 

saa sig i Stand til at abonnere paa 
»Stjernen« som diese, der givrde det el- 
ler allerede holdt Bladet. De fleste hat 
»Stjernen« i velvillig Erindring, men 

de daorlige Tider frahocdt mangen en 

arlig Vilje. Endnu enTak og et glatte- 
ligt og godt Nytaar til eder alle. Og 
til eder, sin jeg herefter stal have den 

Fornsjelse at blive bekjendt med, stal jeg 
blot sige: Det er ikke alene min Kom- 

mission, at jeg qtbejder for; var det Op- 
gaoen, saa blev jeg hierinne; Inen det er 

for »Stjernen«s Udbredelfe og for dein, 
som hat understøttet det fra lilleaf, for-; 
di at de kan faa mere og bedre Læsning. «! 
Og ogsaa fordi jeg selo er en af die-its 
Jeg hat nemlig arbejdet sont Typograf I 
paa Bladets Trykkeri siden den 14dej 
Decbr·, 1885, og kjender Peter Cdbesonk 
godt not til at vide, at han et hvod han 
gioer sig nd fok at vere. 

Æthdigst, 
C. M. Pederscn. 

Marqnctte, Nebr. Lon öd. 

Hdis duhar 
Tærimy Hoffe, Fokkjolclfe, 
Bronchib StrubeSygdomme, 
Kiertelsyge, Abenden-kam 
kllcr nogcniomhelft andom hvori Stkube 
og Lan-Irr cre anzuscan Situftlnsslnsd og 
Jccrvcfmrkkclir, Inn du finde Lindring og 
dclbkedrljr ved 

scoTT’s 
Ers«"i.i EJLJYON 
Ren Tot-sic- Loch Tran 

med .»»«ss;pophosp.;ites. 
Aktien-Hunde sum Mem 

EIN-m »Ur "- »s«« QHU ts. 1 m IN« sp-- --: Jus- 
ismng tsnrr kunnte-us iiuxrqc Ha H at kniee- 
Humans-w 

Iclqes as alle Apotheke-en 
ICCTT C IOWNI. chsmlstsfp I- V 

duckt-III Amtes sollt-. 
GI- beII bebst-L Salve Innd Sau-, Jst-, 

stunk-Um gqcnle Saat-, Sarden funkl- 
ken LIMI, Froftstade Mylfcssi, Shi, Ligtome og Udslam Den kaut-I Ze- morrhsidek ellek ingen Vetslins. st« knntneo at give fuldkommen Tilfresssr stiller elleI PeIIqene gis-es Albas-. Ptidk Z. I Ets. TWMII 

Joxhaudles siApothekeI Sjshocs- ! 

Den store Smertcstiller 
mod 

« 

f 

Gust- 
kanlnger i Ansigset og i Lennnetne, 

Frostkcmbey Mai-ernst og 
chtefmærmu 

Nygwæistm 
saht-Magen Mo Bald, iklsie Saat-, 

staat-e Stedck og Kvæsteller. 
I 

Tanwmc,« 
Vovedpinthemdsamx Ochs-nettes Zreplnh 

spruknr Ida-wer 
vg alle Ema-tm- kar krckvcr udvortes 

Wslislc1·. 

Landmænv ou mir-ausser- 
sindet i St. Jakobs Lilien et uovust..1;.ctigt 

Mit-del mod Sygbom hos stock-Jet. 
ca Flasie Sk. Jakobs Olie kostet-«- Muts 

s Flasket iok 82.00. Fand c ethvm Apothek. 
For fö. sendet- 12 kBlasier skit til alle Dels 

If de For-. Stute-. Adresse- 
Tho Obst-los A. Vogor 00., 

Bnltimoktz May-lautl. 

cxmn Tamvstsvm 
OR 

««. 1;:-k« Beiersrittq tu i-! M 

Norch Svcrsge, Dann ««k 
og Flut-und 

Tills der de vvvkrllc Vespemsiseliahssdrr m or m- 
veste Bruch-, samt den oberste Onsiorg for Aas-page- 
s.·- meo Weib-findende under Reif-tu 

Wenter t alle Westens Byet oq Land-how 
A I- l- A I s- c c» 

MAS. l· IUUVSLL Gen. West. Ist-Us, 
Maasse-. III u Isllc It» cuchcth M- 

W 

lchlÄRKE 
samt-un stahl-rot 18511 lsssss 

spie-I dort-III DAMAGE 11.1. ist«-ist 
Den III-Ile- wandelin 

Lege es Gutach 
bebsavler fremd-los med ststste 

Duman 
·- dek- 
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