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Danilig Wlfr til -I«ksrtcmcstdlst hat- 
Mcliinlrnk tlcmm iom lmn skulde nd og 
ngimr for sit Valkx og vorsbcvisc Virt- 
gctuc onl, at lmnsz lllle Loo hat« forhojct 
den anmiknnskc Arbeitner Lon, ktsmnm 
den lldrkmrixilmde Mcddelclfc fm Fall 
Ilion-, Muh» at Itwnu Arbeitsm- i dc 
dmnrrmdc Tojfabriker hat« faaet sin Wu 
brklippet Ined In Procent 

Moden n en lsljcngangch og sit-Hm 
faa i Koindedlagtctr Mode-Journale-me 
hat« stulig tnsagt den skmkkclige Nyhed, at 
del grimme, tnidaldetlige Krinolins 
Skjørt ach-r er i Fast-d med at ducke op. 
Fabrikanten-ne lmr beflntm at mitw- tust 
frem, Michel-disk og Modcdamcn vil na- 

turligoig lustre den-s Diktunk Dei er 

en fkyglelig Sandsynligl)cd, at Koinden 
aller stal onlgjæroeg med et Slnalskclet 
lig de gamle Kot-sinken, og brede sig 
over alle Rimelighcdcng Gransen 

s—-»--— 

Nogle Reifeiudtryk, fom Engelmann- 
den Hamilton Aide hat« faaef paa en 

Tut her von-, meddelcr him til et engelsk 
Tidsstrisp Den amerikanske Kvinde 
findet hatt at væke et masrkcligt Jst-no- 
men. Han sigcr at de gamle Damer 
fster et facht Gndesprog i Mundeu, 
Tieneslepigere er stiller paa lige Fod med 

dem, som lonne heade, og Koindernei 
Lands-: isokigt et en Rose af Lcdiggjæm 
gete, hvcm man aldtig set med en Naal 
i Vaandnh -— Synaaleng Fraumelse 
kcm have jin slrkegne Grund; med Mr. 
Ame ksm ellem vkkre sikkck paa, at et 

godt Flutal as de amcritanste Koindek 
man tappt sig. 

—- 

Farmecne i Ncbmssa spcjdcdc bekom- 
ht mer den :Ikc1n, fu« i Foraanst tun-or 

med m bliois bot-te liacfom i Fior. Im 
alle Coumicr vom-g Banner om den 

Regu, focn faa baut-di titlmngteg for at 

bringe den nulagtc »Ja-d i Virka Si- 
den km Tiv n· der finden Nrgn i Over 
floh, oq im manqc Steh-r Inder Klagen 
over Stadt- ocd d» Grau-at, som man 

for halt-atmen Maaned sitzen san indu- 
1igt ons«h-dc. J den fndliac Tcl as Sta- 
mt cr .I)ocdsl)ostm allen-or paabcgynd1, 
og de bundnc Neg paa Mai-sen vil for 
cn Dcl bhoe brskadigcdr af de vedvatendc 
Regnc· zskcbraika hat« sikkcrt iaact not 
—- ozx vigic Tusaskdc for megen — 

Regu. J demu- Moancd hat« der vasrct 

rigrlig Bis-de auc- chne, hnor Joche-n 
dnrtes i Staren. Te Tab, iom tufojccs 
Afgrodcm ou oft-we sig fra ooeiflodsg 
Regu. Initiative-Illig ml dem ikke dum- 
af noget ftørre OmfanxL 

Hvad Landets Regicring kostet. 

Blut-et Washington Post er en of det 
tepublikanste Panis Mundstyfker, og 
maam verfok oentetig hoke blandt den 

nylig aftraadte siotte Kongtes’ var-ne 

Bett-idem Detfor var det maafke ved 

en Tilfældighed, at nebenstaaende Udklip 
frq dets Spottet-, der har en saa npje 
Fokbiadelse med republikcmst Ødfelhed, 
fikPlads i Binden Men knien det nu 

var saa ellet ej, lud os bog var-e tat-tem- 

lige for dem Stykke Sandhed: 
»Als bei Guld, Solv, Kobber, Jem, 

Kul, Petwleum og Bly, iom iFiok pro- 
dufetedek i de For. States-, var itke til- 

Zitmkkeligt til at befinde Regjetingeng 
lldgiftek for sammt Tidsruu". Al 
Bontuldeck at Ulden, as Reigen, Bog- 
gct, Visiert, Kartoflekne og Zehnten 
hmde heller Me- klcms dem. Lande-is Na- 
tionolbankkk liggn inde med en Lokal- 
kapstal pau ists«u,»»»,«m). Ei eneste 
»Um-H :)iegiet«ittgmtdlcrg oilbe mere end 
singe Muse Sum. Men die-se Col girrt- 
de blo( Regjetinggbessaming. Naar 
den« tagt-g i Betmgmmg By-, Numm- 
og StatsiBesialnntg, begynder man at 

saa en zorestilling om Byrderneg Ener- 
mitet. De zor. Steuer her jagen fkor 
itaaende Heu-, ingen Gestöhn-Ich ingen 
tjceinpestot Fluche, intet Idfelt Range- 
og zyksiehof. Deouagtet er dets ourlige 
Uvgiftek stskte end Osteng det tyfte 
»Fort-unw, Storbkimnniens og Kitkas, 
og ikkc mindre euo det kussiske Keiserki- 
ges. Midlerne til denne enorme Udgift 
tiloeiebtinges tun paa een Monde: ved 
Besinnung, ved Paaligning i en ellet 
anben Skikkelfe, væfenlig ad direkte Vei, 
pua Folkets Subsisteugmidler. 

Statgfocialismen i Australien. 
Onl man vll dnnne sig en kForestilling 

otn den Here-mid, sont oenter oo, skrioer 
»Itrislinnttadoblodet«, borsnan ikke ven- 

de slg trl de zor. Steuer-, Incn fnarere 
Ell-re en Reise til Australien. Referent- 
gen hnr bekrceftet den us den gatnle 
Stertofilosof Montesqnieno ndtnlte An- 
tknelje otn, at Jordlnrnden og Dilinmet 
ooer en ttorre Jndtlhdelse paa den men- 

nesselige Satufnndondotkling end Blo- 
dets on Rufens aruelige Anleeg. 

Anglojoklerne, josn ouerflyttedeo til 
den anden the nf Atlnnterhuoet, hor 
pira det nrrrnreste gjenfundet sit Medu- 
lnndsJ zclinm og derfor knn lidet formt- 
dret M. Den trl zllankee bleone Enge-lik- 
cnand hin- nceppegjort andet end onthhtte 
tit Notionnlitetotmon. J Grund og 
Bund er hern den sammt-: egenkjasrlig, 
energisk, arbejdsotn og graudig efter 
Binding. Qgsao har den atnerikanske 
Demokrat tidligt notstillet sig underler- 
den Tollrrro Betkhttelse. De amerikan- 
ske Volgftride ere egenlig tkke nndet cnd 
Morderier, til hoilkc Millioncereme, 
delle i wende Partier nndek Fanerne: 
Protektion eller th«ihandel, yde Annna- 
nnron. 

Gunste anderledes er Forholdene i 
de auttroltke Kolonier. Under den syd- 
lrge Halvklodeg nnldeHnnmel er Albions 
Sen nndergaaet en fnldstcendig For- 
unndlingz of den streenge, korrekte Pen- 
dant er blevet et for-bindtligt Selskabo- 
menneske; Egoisten, der satte sin egen 
Lhkke over alt, er onrbyttet tilMennefke- 
ven og Filatrtwp. 

Oet er natnrligt, at i et Land, hvis 
Jndbyggere, saa at I·ige, ncerme sigSant- , inndsmenneskets Ideal, maa en Jde om 

den faakaldte Statosocislisme have let 
med at skyde Rod. Den Dämme-, sosn 
Rom paalagde sine Underiuatter og 
Athen sine zorbundsstater, gienoplevcr 
ogfaa, kun man gjenre sige, i ny Form 
paa den sydlige Drucklon Alle de An- 

liggender, iocn l andre Samfnnd af an- 

glojaksilk lldspring paahviler Provinfen 
nes ellek Kotirnnrnernes Styrelse, er ide 
anstralske Kolonier overladte tilCentral- 
ftyrelfen. 

Al Mogten bliver lagt i Statens 
Hauen-. Den nojes lkke med at indrette 
Skala-, skabe Unrversiteter og aabne Bi- 
bliotheker. men det er Stolen alene, fotn 
byggek Jernbaner og paatagek sig An- 
soaret for dem; det er ogsaa Stute-r, 
sont brdrager til Forskjonnelfen i de of- 
fenlige Barketrrleeg, af hvilke Stæderne 
ere faa stolte. 

Gicelder det om at skasse Sygselsæts 
telfe til arbejdolose, fua er det Regierins 
gen, fom tager dette i Haand. Udbry- 
der der f. Ekg. Strejke i Dokkerne i 

Dunkle-,orgmnserer der sigKorniteer under 

.Myndighedernees Bestyttelse for ot nd- 

jjrevne Striden niellenr Arbejde og Kopi- 
ltol. Man poostnnr endogfaa, ot de an- 

, stralkke Millionaster under Strejkerne i 

LEnglund bestrafte Atbejderne tned store 
I Pengefnnnner. 

E Edifons un Vidunch 

Troldnmnden im Pcenlo Port hat 

kfkcmstillet en In) oidundcklig Opfmdctfe, 
jden fankaldte ,,Kinogwph«, fom i flete 
I Remingek et en Foremäng af Fonogtafen 

og Fotogmsi. 
»Kittografen«, iagde Edison bl. a., 

»er en Mastine, der ved Djælp of Elek- 
tkicicet vg zotograsi sattek en i Stand 
til i sin Dagligstue paa en Skjakm at 

I 
kunne se tepkoduseket et fjeknt Theaters 

I See-te, og til usiagtig at kunne ingttage 
Skuespillekens Beveegelsek samt here de 
spillendes Stemmer og Operaumsik. 
Jnsitumeutet er faa fuldkomment, at 

enhvek Mustelbeoegelse i Ansigtet gis-n- 
gives npjagtig. Mastinen san f. Ets- 
gjengive en Bokekamp. Man fek et- 

hveet Stag, der gioes, og herer Lyden 
af Sieger Mastinen fotografekek See- 

«nen nq gjettgiver Bemgetlerne Ined en 

Hatttglnsd nf 403 Billeder i Heimweh en 

stmstigheL der et« ttlfttnskkclig til at give 
tet lontinnerltgt thlede at lwnd der 

ksotegnnk. Llcanr de tngne Billet-er ere 

lndtnklede, nettes de attet ind i Matti- 
nen, og en otojeltekende Ltntne etstnttet 
nn den totogmfitle t'·-Idfe. Web Hin-les 
us en setntogrnf og tcnltinntlyg knn 

’det bete remodnieres t ens kuglig-tue, 
san ltkngc og san ofte eftet Lptotklsen 
sont otttkes. älttogrnfiekne Ist-produce- 
reg fountndskede eller i Legeingstors 
telse.« 

Fitttografen er, igrove Tt·æl, et Ka- 
meka arrangeret paa en ny Munde til at 

ndfsre et nyt Arbejde. J en lille Kasse-, 
der tndeholder Katnemet, anbringerEdn 
son en Rl lle af Grimme-Hinde, der et« 

tre Kvart Tonnne bked og saa lang 
neun muster. Denne GelatinesHinde 
oprulleg paa en Valse og rulles otn en 

anden, og det er under denne Beockgelse, 
at den pagserer Kameraets Lindse. Det- 
tes Skodder bemges Ined et Haandtag, 
der staari Fokbindelfe sned en Fano- 
grafs Cylindet, og som ogsaa stkttcr 
de to Balser til (85e!atine-.Hinden i Be- 
vcrgelie. Jnstrutnentet er inbrettet san- 
ledeg, at der tagec et Fotografi i en Sy- 
vendedel of ct Freund oed at dreje pna 
Haandtaget. 

Edison fortsatte: ,,Banfkeligheden hitz- 
til ved fotogmsisk at freinstille Brote-gelte 
var, at Billederne ikke togeg hurtigt not 
efter hverandre til nt frecnstille Beoasgelx 
sen. Mr. Hennnnnt, der fotogmferer 
lebende Heftc i en Tnsendedel af et Se- 
eund, hat-de Ideen, tnen han kundc ikte 
ndfinse den, tot-di han kun lunde tage et 

halvt Das-n Fotogmfier ad Gange-In og 
disfe Fotografier fremstlllcde tun en 

stødvis og nfnldlonnnen Bewegt-Um 
Min Tanke var at tage en lpelNække Lie- 
bliksfotogmsicr saa hurtigt, at Repro- 
duktionen as de fotogmsiste Billeder frem- 
ftillede jxevn og ilke stodviss Bevcegclse. 
Kinografen kan, sont ansprt, tage en 

Rtekle af 46 Fotografier i et See-nnd, 
hvilket for det ntennestelige Oje netop 
fremstiller den jævne og stadige Beme- 
gelie.« 

For at illusttere sine Udtalelser fere- 
viste Edison en Gelatine-Strimmel, sont 
havde pasferet Kinografen. PaaStrinn 
len var fotograferet en af Edifons Leer- 
linge. Fotsgrafieme vare en halo Koo- 
drattonnne store og frecnss ede Berlin- 
gen, som tog Hatten af og uklede. Be- 

vcegelfen fra Begyndelsen til Ende var 

giengiven i en Rolle Fotografier, og der 
var tilfyneladende ingen Forskjel tnelletn 

hvert of disfe Fotogtasier og det meinest 
paafslgende. Selve Apparatet var yderst 
simpel at se til: En firkantet Kasse, i 

»in-is ene Side der var et Hul af en 

TommeiDiacneter. J Hullet sad en 

Lindse, og paa Banden of Kaser var 

Valferne og forstielltge Hinlforbindclser 
unt-ragte 

Edifon paascttte derpaa den projekte- 
rende Lindfe og kastede Villedet us Dem- 
gen i Legemgststrelfe paa en Skjcekm. 
Man sqa hoer Mustelbevcegelse i Dun- 
gens Ansigt, men naar Masiinen dreie- 
des langfomt, hlev Drengens Veveegel- 
fee stsdvife; 46 Fotogrqsier i et Secund 
viste sig netop at være den Hastighed,i 
der fremstillede Bevægelsen fom jævw og kontinuerlig for det menneskelige 
Die. l 

Forfærdelig Odelæggelfe 
vev Vind og Baud. 

Enestaaende Natur-Jrrig(1tlon i Besten. 

En skybrndlignende Regnstorm drog 
fertige Tirsdags Nat over sndlige Min- 
nesota, nokdveslltge Iowa og øsllige Ne- 
braska anreuende tnegen Skade navnlig 
i Iowa- 

Oen sijonne, llolige By Cherokee i 

Iowa sy« les at ndgiøre Midtpnnkcet for 
IloeneL DencsBeliggenhed er heller ikke 

denheldigstc for Undgoaelsen af en far- 
lig Katastroie sont en Ooeklvommelse. 
Byen ligger nebener lange Bakkestmk- 
ninger, nedad hvilke Vandet ssyllede i 
Tierevis fotn et knufende Niagara og rev 

alt foran sig ngninger littderhllledesz, 
ogGaderne bles opfyldt al· flydendeVrag- 
stammt-. Redenfor er en stor Oal, Sien- 
nein hvilken Little Siounzloden bugter 
sig mod fydøst; den-re Floh var den nafte 
Ding forvandlet t l en stoir So. Neste 
Morgen var Cherokeeg Jernbane- og 

, Telegeakootbindelfen Inedeerverdenen 
ltotalt qfstaaren og var det endnn i Lor- 

ldagT Jernbanefolk, som bar pasferet 
over Skuepladsen, formller akTabetpaa 
Kkeqiukck, Ejendom, Afgrsden og Los- 

lte er utroligt stott. J Onsdags var Eg- 
lnen mellem Stoan Lake tll Chekokee et 

eneste stokt Dav. stbmændene i hver 
leiseste By wellem de to Punktek hat lädt 
! state Tab ved Ovekspsmmelferne, for ikte 
at tqle om den uberegnelige Stabe paa 
Uhr-dem De 75 C 100 Buse, fom er 

bpkkstyllkt i Cherokee, var for Stsrste- 

zdclet Aliqueihkenu dtsle Ilukkslv MSII 

«neslu niillcde H nsdd cdc nie-d Nod ot 

Inn-one Linet J thioeien flod hundreds 

zui Henk- oq sit-munter inrbi ilecrokeis ont 

Lnsdngcn ts-» stor sein-mer lud lOt VU 
en liqu ist lnin s nner flrre hunnd 
Ztnktet Kreatur-ei- sm link »Wir-Zinnan 

’nq lmn untnger at de alle etc drnknetc 
lsn Hi«steisiiisortok glauqh i lsllekotkse nit 

stede otte Helte ni ædel Nase. Vittle 
Zionr Talen niellein ishewkee on Lnns 
nm er es as de stcnste .(treat1ndistntter i 

JonnY og nunr Vandet sont-er maledeit- 
nt en llndeisøgelse af de lnesnfogte Einst 
tun Dranges vil Tabet oile sig at viere 

fotsækdeligt. Illinois Central-Bauen 
lider ogsna et stortTab; Superintendent 
tssillias siger at 82·m,0(n) itke vil er- 

statte den allen-de opdagede Stude, og 
endnu er der tun nndersøgt fein Mil paa 

islierokee G Dakota-Divisionen paa Syd- 
siden oq inod Nord er der endnu ingcn 
Adgang. Alle Vognbroerne niellein 
Storm Lake og Cherolee er dorte. 

Bin-n isorrrctionville var suldstændigt 
under Band, Vandet stod u Fod holt i 
Gadernr. J, Omegnen er dmlnet otte 

Menncskecx 
Movillc ved Northmestem-Birnen er 

neesten totalt ndoatleL J alle Hilft-ne 
ImarVnndct op til Lostet, og samtlige 
Hase i den flnde Drl as Born er sknls 
lede bort. 

isn Pknnd, soin var LIennidne til L 
verswninielsen i Chemie-h fornklle1«: 
»Den, sont itke hat« set det, tun ttnisiligt 
danne sig noget Begrcb mn den uhyre 
Stude, sont Flonnncn hat« anrcttct. Te! 
var ganske Eotskmkkeligt socn den nlnne 
’Lla·:’«ntas:sse rco Ting mcd sig. Hnse 
dnnscde osnkring sont Bobleix Jeg var 

i Cherokee da Skybindet indtrnf, og paa 
et Lieblik var Vandflonnnei ncde pna 

Bnen Hnscne skjcelvcde, gjorde oinkring 
oginasste Nu kutschede de afsted tned 
Vandstrmninen. Træer brodeg somRor, 
og ilke en Ting knnde stanse Vandenesz 
Anleh; alt de te stete for Falk fik Tid til 
at satte, hvad der var sket. Men det 

mærkeligsti Triek oed lllykkcn er dog, at 
de Mentiesker, der lau paa Ooetsomn- 
melseng Vei, sit reddet Liver, san vidt 

jeg ve’d, gik der intet Lio tabt deri By- 
en eller nærineste Oniegn. Uvejretgjor- 
de niellenc tre og fire hundrede Faniiljer 
hienilose i og onikringCherokee.« 

De seneste Eiterke1ninger antyde at 

Ddelæggelsen er mere vidtmkkende end 
sørst antaget. Hjemsøgelseme streckte sig 
idel mindste over Dele as Countierne 
Siout, O’Brien, Clay, Plymouth, 
Cherokee, BuenaBista, Woodbury, Ida, 
Sac, Motiv-ta, Crawiord, Carroll, Har- 
rison og Shelby, en tre Countier bred 
Strækning langs StatensVestsideog sent 
Countyet lang. Telegrafforbindelseni 
hele dette Distrikt et næsten alve- 
les odelagt og derfor et det uma- 

ligt at indhente nogensonihelst paa- 

lidelig Oplysning omSkadens Omfnng 
Hele den fragt are Egn er prikket med 
Landsbyer og dækket af veldyrkedeFai me, 
og nian befkygtek der for det oærste Ined 
Hensyn tilSkade. Odelæggelsen Masern- 
baneanlceg viser sig at vcere aher stor. 
Hoved linjen af Northern Iowa-Divisi- 
onen er Idelagt sra Linn Grove til Al- « 

ton, en 40 Mil lang Stkækning, og Wo- » 

vill til Schauer-—- 45 Mil— er i samme; 
Forfatning. Onawa- Beinen mellemOnasi 
wa og Ida Groveer ossaa helt udvaflet. l 

Denne Strækning er ligeledes et hacvt 
hundrede Mile lang. Tilsainmen er der 
flere hundrede Mil as hestadiget Juan- 
neanlctg. s 

Uveiret i Nebraska. 
J Lincoln havde erjket Karaktek af 

et voldsomt Skybrud. Kloakerne var 

udeatStand til at bortftreVandet. Hele 
Syd-Lincoln stod under Band, ogBrand- 
vasnets Damppumpek maatte fkem for 
at pumpe Vandet ud af de fyldte Kjæl- 
detspe 

Befolkntngen i York hat aldkig set 
Mage til Reg t Den Ifte nedi Strom- 
me tolo Timer i Trck Sydlige og ves-t 
lige Dei af Byen blev sat under B and,? 
og flete Fumiljer maatte krybc op paaE 
anden Gage for der at spge Tilflugt.s 
Regieriugeng Post fandt veb fvretagne 
Maalinger at Vandfakdet var 7.5 Tom- 
mer. Der meddeles om stor Stabe paa 
Afgwben; John Jltnek, Eieren afBricks 

Vorder-, led et ttsrre Tab. 
Paa den flade Gabe i Lyons stodVan- 

det to Fod dybt · J Nebraska City stortede Regnen ned 
som en udspcendt Vandflade, og Hagl ( 
anrettede en ikke riuge Stabe paa Hoede 
sg Vyg 

Jacob Jacobfens Has, seks Mit vest 
for O’9Leill, bleo kamt afLynetoden 
genen sg nedbmndte tilligemed alt Jud- 
holden Konen blev fatltgt finstre-steh 
ellers led Beboerne ingen Molest. 

Lynet ramte ogsaa Mark Stelks Huf- 
nogle Mil fta Grund Island og dmbte 
Sssiere-, Mrs.Westphal. J Kearney 
stets tre eller fire Lynnedflag. 

J Omegnen as Bann-oft var Vindett 
siegst voldfom, ig en Del Udhufe vg» 

L 
s 
l 
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mindre sdlde Vngk ingsvmker ramlede 

samtnen eller mllere hen ad Jordan 
Tmnwd sknl Finden pna Mai-ferne 

tkke hin-e merkt oldere der. En Mængde 
Wind-neuer 1 Omeqnen kniekkede over. 

Pan-net og nkrrmcfte Ltnegn ftod net- 

iten nnrer Band ocn West-gestern Qm 
Umnen pagsetede en Bandhofe et Pat- 

lMil est for Bycn ng en mindre Cyklone 
hen oder den ene Udknnt af Byen; den 

Erev et Hug nf Grunde-n og opsnappede 
nue lldhuse, der lau paa deng Vei. 

Zilerke Regnsald indtraf i Central 

Nin, dg Union Bnciflc og Buklington 
Benekne blev slemt overfvmnntedk. Al 

Fcerfel paa Union Pacisic var Ifbrudt 
Motten ni om Formiddagem idet en got 
Mil as Zporet stod merc eller mindre 
under Band. 

Pan BnrlingtoncBanen i Nærheden 
of York lob et i suld Furt kommende 

Godgtog ned i et Hul, hvot Oversdpnn 
meler havde boktskyllet Beden. Loko- 
motivet og LI- belcessede Fragtvogne sm- 
tede ned i en nformelig Baute Deswe- 
re omtom baade Lokomotivfoker, Fyrblv 
der og den ene Brausen Fyrbøderety 
som var lenclckstet paa det ynkeligste, og 
led de frygteligste Pingler, var itke dad, 
men vil ikke knnne overleve Katastroer. 

; Ligsynsjurien lægger Anstatt-et for Ulys- 
E sen paa Jernbanekompagniet for at have 
forfomt at anleegge en hensigtssvarende 

»Cnlvert part Stedet, hvor Ulykken stete. 
Oel er ueinlig Samlingsstedet for en stor 

Mængde Band i regnfulde Anrdtiden 

Frcderik den fyvendco Lage 
(No. »k) Dansk Brodcriam- 

fund, organlseret i Rock 
Springs- Wyo. 

llyrnmger H. Hanfon im :)cawlins, 
UT meident i Nuwling Lage af Dunst 

strodcrsumfund i Amerika, var iNock 

jSprings Lo«dag Aften den :7. Juni og 
I sem Nrpmsentant for Ovcr-Pi"trsidciiteii 
kinftituerede ovennævnte ny Logc med fol- 

gende Embedsmænd for ferne Termin: 
071 Brcesident: O. D. :lia-Jnmgsen 
Prwsidentz Soicn Larfeik 
Vice-Præsident: Henn) Dalgasz. 
Selretær: Jenes Jenseit 
Kasseten M. Outzen 
Feier: Chr. Johnsecn 
Jndre Bagtt C. Boening. 
Ylbre Bagtz N. Hausen- 

« s N. C. Petetfeik Tilltdsmænd: « C. Anvertra- 
( Sam Sorensen. 

Den ny Ldge begynder sin Tilværelse 
med en god Udflgt til en lys Freintid, og 
vil timeligvigindenlængehave som Med- 
leni hvek eneste Dunst i Rock Springs. 

Kjøbmand Jens Jenseit og J. J. 
Frandsen fka Rawlins koin med Mr. 
Hausen, og da de vare Mehlemmer af 
Raivlins Loge var de behjælpelige under 
Jndsaettelfescerenionierne. 

Efter man var farbig i Logen begav 
hele Selstabet sig til Bager Andeksens 
ny Restaurant, hvor man bankede sig 
ned til en udmceklet Sapper, supplemen- 
teret med Jokdbær og Flede, og for en 

Times Tid herstede her den bekjenbth 
Selstabelighed, hvor Dunste fmnles. l 

Som det muligvis er de flefte qf 
»Stjernen«s Lesen bekjendt, ftmlkek 
det Dunste Brodetsainfund sig nu fre- 
Ocean til Ocean og hat allerede gjokt 
ineget godt for Enker og Fabel-life og i 
Sygdotnstilfældr. En af Betingelfekne 
for at blive Medlem er, at man Aal for- 
sikre siue Eftekladte i Dsdstilfalde en 
Sum afenten 8500 eller 81000, og i de 
fleste Lager er der en ugentlig Syge- 
hjcelp tillige. Enhver hæderlig dansk 
Mond tan blive Medlem, og ingen Re- 
ligion eller Politik tillades i Logen. 

O D. R 

l 
l 

f 

Ord, Nebr» 29. Juni IZDL 
Wa ookH11cnor1st.) 

Det form-jede mig at se i sidfte ,,Stjet- 
nen« at der er Danskere saa langt i Beft 
som Potter, fom kalder sig felv Falk 
og fom uden Toivl — i al Wald Steine- 
ren — maa viere et almindeligt Meinte- 
skr. Og da jeg er en flittig Leser as 
»Stjernen« hat ieg ogsaa for lange siden 
opdaget, at Redaktoren og Meler og 
flete i Howakd County tilhører Men- 
nesieslægtem Jeg selv pksoede paa 
at blive optaget i zolkepaktiet, men 
det kunde ikke lade sig gjvke, for jegl er for dum. Som Bevis hat-de jeg for 
et Aar stden kjobt Korn for 14 Ets. og 
folgt del femme Aar for 20 Ets» haari- 
mod andre holdt deres til i Aar og fik 
fra 75 Cts. til 81.00. Jeg vilde vide, 
hvad de ans-a mig for, om ikke jeg var 
af Mennesterasen (Folke-Partiet); men» jeg sit den Besteh, at jeg tilhsrte del 
gamle rat-due Panier, og at der er en! 
Slægt mellem Estimoet og en Kayote. T Falkepaktiet her ftoreker, og vm ikke! her blivek formange Kandidater for Em- 
bedek, vil der ikke blive en tilbage af de 
gamle Estimoer iCouktsDufet eftet NU- 
aak. En AllianfoFotketniag vil blive 

begyndk i e1111æ1«Frk-Ititid, fomyxzi med alt, og os, som nu buoe e::-,«·.,. Ä out-mian og hat« for der sjdkk.)l»»··« 
holdt op Moder ved at bpsp 
ng huabk pim bedrc TINH 

smbt, da det nue ’B(111111t1W»«-» 
nng pcm en gnnske no Mann-· 

» 

Im Ende Lasset- (det 1111 V 
dem nogensinde bljvn umka W 
tro, at dem her er et Klagchw 
albcles ikkel Jeg bar nemltgez 3 

; Land, nasr vcd Moden her, book »k; F tug» jsg M smle Fisk norui ««,» ! af, og en Gang med Tidm Maske J: kan have den Ære at bltve Kommt-T s Um itllikmce Stett-. 
J Jeg vil nu slukte med en verklu- 
sen til Allianse: vg Folkequm »"q « 

andre Panier, og jeg hoobek ach-z 
gaa og alle godt. 

Ventig st, 
H. C. Boreas-z 
— 

US : I. 
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Honnsng. 

De slesie Mennesker ere nkjendn 
S store Vceidi bande som z ;«iinggsniddel og soin Liegennddel 

fot sinder Veilyrelsen for Tatiitiark, 
noli-i- Fucning Anledninq til in sq 
Opinætksoinheden pna nogle ai nW 
(gen«:i fortiinlige Egenskaben 

Nanr den nydesz dagliq innig ., 

Viod ellei sannnenceltet Ined Meloghs ii 
oiikei den oplinendeog vatinende Z» 
ior ei den sieilig at anbeinle for is» 
ot; qmnie Folc- 
« yonninq letter zoidojelien vg- Zi. 
nisondiingen. Driiot fieinluldek » 

Zkefnld bonning, nydt kold ellci vix 
et ioittinligt Uiiddel soin detioiass :- 
ides ineget i Mikgtiuer. 
; tin tyfk Ltge ndtnler fig iticlncs 

»Je«g anseer Honning fotn Nin txt-Hin 
del for ifke at than tilbage for imgni 
helft Minne, fordi den scia let oplpiec 

( Blodet og fordi den hat Æone nleil 
varme Legemet og bevaie Live wkrice 

Feiz nnbefaler den varint soinxliikrmgs 
« Born, især de, der vokge l)iiitiin, di 

giver en let fordojelig Fode og ionni 
lei· deres blege Ansigter og langiom 
Besægelfe til strnttende Snndlno 

itfivskraft Den er ogsaa nyttig for 

L gninle ved sin opvarinendexllivnt Ln 

du an opnaa en høj Alder da iiutti 

ilig Oltidens hoj si sinktede Unde: M 

’og Honning.« 
J ethvert Hjem burde nltid titnes 

Glas med Honning, da Forkjolelieii 
Hals-ander ere san hyppigei oorl Bin 

·.stadige Vejrlag; men netop i diese Z 
dotnstilfctlde er Honning et fortrnliis 
Lcegetniddel, der, navnlig naar denn 
des i vartn Tilstand, ofte ganste kein « 

ve diese Otider. 
Mod Hæshed eller Omhed: Hals 

kan anbefales folgende uskadelige vgl 
tneget virksomme Gurglevand: ! S 

fuld Honning, 4 Skefulde oarmt it 

og lidt Bin eller Eddike rysies godtstsp 
tien og anvendes til Gurgling M GI 
hver Time. 

Honning er en spd Saft, fOM TM 

Bierne hat behandlet den, fremtnedttv 
en fnadan Form, at den er foniinlt 
stikket til at optages i det meint-stell 

Legeme. 
Deus Ptis er vel noget hOjM m 

Sukketetg, med densVærdiekogstW 
sitt-m J mange Tilfælde vil den lim 
nnvendes i Siedet for Stim- VS VI V 

fordter detfor Husmødrene til Ath 
for en met-e ndbredt Bist-g Cf HWW 
Hafer saqpel til Næring spm k« W 

middel. (,,Koinden og Hj8111m"·«« 
—- 

»
-
 

HvilkensömhetstAktike1, iom darbot 
sig under en 22aarig Konkukranfe 
Efteriignillg vg san sælgeg meteog Mk 

hvekk Aar, ma a have en egen FOMSI 
ste« Dobbins Electkic Soap, somb" 
UWU spkfte Gang i lex-irg, » new-sum 
Artikel. De, sont bruger denhskk 
spg del-es Navn er Asng spare: v 

Tsjsk vg Kræfteme og ladet ZW 

Udføre Aktiejdet. Mk, houd m san-Z 
til Deus Rog, blegner hen i Jener-VI 
menlignet med den Historie-, den s-: 

kan fortælle om fm perfektcsRenM 
Kvalitet, derfom du er villiq 111 M 

den M Prove. Spprg din ercss M 

den« Folng dm næste Ma:idag. 

YWUI NB. Der zines mange Em- 

get af elektriste Strber, i hvilkc WEM 

citeten ingen Rolle Man-· ww- 
an Weste otiginale, alle ,,-JJiagmtxJe 
,-Elektkifke« og Elektro-Magiker« CI 
m Eftktliqninger. Sporg sites « 

hing EDUARD se til at oortzskavnskv 
how OMfng, og derfom nokth 
sendes US Of bin Grimm send 
d e n tilb a g e 

J. L. Ckag i n E CAN-. 
Vhiladelphia,’1«s’s 

M- 

,,Mit halvtkedje Aar gam 
as m INde Fotkjslelse. Its A« 

Dks Aug· Ksnigs Bryftkhe, og W « 

Tid var der after ruft-« AoantLI 
DIS Mein-s, Ja. 

,- 
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