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was vcd Aquin-me mun« Oenvcndeljc betont 
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Vi hat lirnge ventct det, meu endelig 
kom det da. New York Muil ums Ex- 

pnsss gjst nu Bin-stand om, at den rege 
Post, fom Hlur glcrdrrzormerneonætte, 
er et yderligere Beini- for McKinley- 
Losens vetsigncdc Virkfomhed! 

Dem ven« bog et pro-sägt lldflag a 

den Galskab, fom fyncs at plage alle 

Histoldsapostle, Inmr de er bcfkjasftiget 
med at tilde-de den-s stoke Gaddonk Her 
er en looende Mark sor Specialisten 
i Sindssygdosnnse, Laus hast rndelig ikke 
bit forssmmr. Uvilkaarligt freinkosm 
mer der Spotgssmaal, om Iajl uml lis- 

ptess verketig nor, at Vorher-re hak til- 
ludt Soeben at wire-, Uccgnen at falde og 
Solen at stinnc udelukkrnde uf benGkund 
It de For-· Steuer er Ucvet hjemspgt af 
McKinley Vom-n. Euer Inder Bladct 
maner Stube-ten belt ude as Betrngn 
niug og vi! paastus, m Mchmley hat 
gsott alt dem udcu Bxsmnd fm onean 

De Vlkrfmliumslz sum Fernlmtlclmldct 
i Nebraska undcl zlllnm ukknfommnoncis 
mole lw solanle 1 tzoglc rnlcllc af 
Statt-ni- mm flcmmgendrJmllmnebnel·, 
vislc llg at mrrc set .l«"mmbug, fom utun 

pkm Fordaand qunllc loltgt kund-e ausk- 
dcm for at Hllc blau-. Zimde irr- 

gjekrlgc Blkcr losn Inn-um« dlcurncy og 
Nolfolk et ums nun-Eilends : Jemka- 
nemcg jpkctcllchllad end l Stall-no 

ulmindcllzlr Tant, og lwad er nun-e na- 

tukllgt end .1t den-o ncsnmgcndc For-ret- 
ninggfolk vcd en :·-"Iltx;l)eo sont den-le ocl 

vogtct sig W at fremkomme nnd nogel 
thnkcslnnd, du« tun llusfc dem Hekuba- 
neulcss Ulan pkm Halse-m standen yar 
Kollet heller itkc lnoi m sue Hprog 
oed die-sc Jllodcix Vev Moiscc i Limoln 

omglw Rme W tin-d en Blau- Jun- 
bauemmm.ktolu«, og dchfr umnhnnmn 
de Mkinusltcr ligmem weltliche en 

Mund, sont flun- uc l«-«.-qgc et lriligt Ord 
lud lol 3.1H.«. Er cicl ikke Innequ ..: 

Folk vcnxm nxk Von i Vlrmmelse Im 

lligl Cl)1ki:umoz;l.1rscr drl otfe Illaad 

beholde link Moder for lig IXan J 
Keaktmlkoin Talenthrden um men- m 

sin Ret« oa cn mle Mund (".)l. J- 
Gustinl sit Anledmng ul ku lievilc, at 

Tokstcrne her Llcelnnslska er ZU plFL liste- 
te end de vor merk-. Mut lnnld umchl- 

detk Hanvelszfomlingrn der paa Siedet 
tom frem og Umkrede :llaadet, at mer 
den«-Z Mkuing mu- Tukglerne aldelcg tkke 
for hojn Og Worle Jo, Bucleear- 
ney ligger tmop i den-le Til) og fu«-:- til 
B. G- M. for in bygge m Stlkbane dek- 

fm og over klloholdregez del-for our deus 

Repmsemaum bunvue iqu Slaver og 
tsukve ilte oplpfkc en fcl Mandel Rost mod 

Jerulmnemeslldiugelfer. Hund dlwek 
oel Resultatel af en fanden llndekspgelg 
invalid-? Za, vi net-zo, hvisRasdBoyd 
flugs-, vg du blioet vel ogfaa Lilie-weh 
at Jembqnekaadek hellt folget del staat-, 
iom be stark i Sqnuundet givek det. 

Randet henvendle sig ogiaa til Stor- 
mester Dech for Arbeidskidderne om Op- 
lysningek, men der sitdet reu Bester-, og 
deriom endver vilde tqle faa nahe-thier- 
tist til det, vilde de Den-er not ret stinkt 
komme til at lndfe siu egen Unmtighed 
os fuldsiænvlgedvetflsdighed. Mk. Dich 
modtog folgende hsflige Jndbydelse im 
stinken 

«Llneoln«,-.N«b., The August. Hon. 
qum Dch,;thvo, Reh-. 

— Mtn Henez Ietnbanemadet hat 
bmgt t «t"fnrtng, at De er vel bedandtet 

iFernmundtot-lenken og vil d rfot al- 

votltgt tnsdc Tcnt cnn at onesvtrke ct as 

»dem Moder, on oed T leg Btdnegbncd 
;eller nun nnden Munde btdmge ttl On- 
Jnnnetsrn tu en retfnskdig Konklnnon t 

) Innen- 
f F ist-l Hand nt se Dem til Stede tnsd 

let ellet ucd nlle Moderne, tegnet Ined 

l?lgtellts, W. A. Dil ist-th, Heft-« 
l Hecpua innrer Mr. Dech i et anbent 

Brei-: 

,,an1ha, Nebr» Hde August WILL 

Tittdot·th, Seh-euer for Jentbtnteraadet 
—- Mtn Petri-: Here-:- Anmodntng til 

innt ont at overonske Jernbanemadetsz 
Moder tnodtage on ten tuger den nng 
dcn setthed at betonte fannne t et anhcnt 
then njcnnetn Presse-« dn den osnhund- 
leke Sag et« nf ahnen Jnteregsr. Jeg 
fortnodcr at Hentigten nted dtsfe Moder 
er den« at sonnt-Biwame der oil fette 
Rttadet l Stand ttl an optmde miter- 
digt med Henfyn til Jetnbanetaksteme t 

denne Stat. Men lud nng gis-re Dem 
oninmkfotn paa, nnne Vetter, at zolket 
i Nebraska hats satnlet thnesbytd t den 
ielo sann-te Sag i de sidfte femten Aar, 
vg den-o Dom fteldede de afvixte Novem- » 

ber, du de sendte til Legislatuken Mand, l 
sont de betulede nt vcdtage en Takstloo i ! Ltghed med Jottmg. 

Digfe Reprtksentnntet adlsde Folketg ! 
Befotntg og vedtog enLov, sont tmde I 
vctnerens llnderskrift vilde have truadt i 

hltretft; nten hnn forbeholdt stn Unden! 
ikktft, og den kotpokekede Magt ftk atter ! 
Lejlighed til at detnonstrere fin Magt : 
over Folketg Rost· De er ganste rigtig’ 
underkettct: jcg er »nelbetnntdret idenne 

Sag«·; nten nnmste ikke bedre bevmtdret 
end en Skare andre Mænd iStaten, fom 
hat fet Fottjenesten nd af deres Hast 
ftnntte ned l Jernbanekotnpagniert es dy- 
be Stufer Jeg er forbanfet over, atl 
der sknlle behøves noget »Vidnesbyrd«, 
al den Stund Ncivdekty-Lovetts Mod- 

» 

standen- ikke var frakke not til at ntegte, 
at Fragttakstetne i Nebrask- er nblu; 
tnen indfkrwnkedc detes Arguntenter til 
den Panstand, at Loven gjorde for enn- 

fattende en Nedsættelse. 
De ve’d, tnine Herrn-, at Folket har 

tigget ont en Nedscettelfe of Fragttakster 
i nnntge Aar. Te hakliggende for Dem 
den nogne Kjendsgjerning, at Juni-ane- 
takoterne er al for hoje het« iStaten. De 
ve«d nt NewberrysBillen blev vedtaget 
tned et sældigt Flertal ndttykkende Falke- 
oitien. De ve’d otBetoet blev fotdøtnti 
alle Hist-net- af States-. De tjender 
godt Sandheden, tnine Vetter, sna godt 
sont ndgen kon forth-Ue Denk, og i den-te 
Sandan Lyg et· det deresPligt· atgive 
Foltct i Nebraska fannne Tale-ten fom 
Fotket i Jonnt nn betalet". Med Ag- 
telse, W. H. Tech.« 

Statistonvcntioitht i NebraskaJ 
Der storer politistezokleinw 
de nogenfinde holht i Statt-n. 

Joseph W· Evgerton kam-et til 
Hoieiteretsdotnmer. 

sfxsnlb stkkndig En i glJed kauder, 
og en snnh, Hur Platform 

11edthges. 

Banner-, Von-erg, Tech, Von ".’s1)ck, 
Vu(·1«nn-s3, Vnndeunork og andre tatest-. 

Hojestekefstonnner .J. W. Edgertoik 
For Regentetx .- w A. E D’:)lllesnand» 
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Konventionen er for-bi, og alle er til-i 

stehs, ihnen Fnld er nmn da glad fork 
nt Hippe nd as den mnsende Vat«cnegmd, 

Ver heilte-de I Ums Operat)1ts; jeg tasnkte 

netop paa, ut detposn dette sknl tagey for 
et Vnkjel otn )I-1·eIItlide11, kon de andre 

Heu-er betone sig paa en restan Balg- 
-tnInP til Este-rinnen 
H Men sned Hensyis til seer Konven- 
Etio·nen, da Inaa dek indronnneg, at det 
var en Forsmnlsng as Wer-nd, sont var-, 

Idigt repmsenususde den Sag, hvorfor de! 
ltjasinpt Aldkig for hat en Born-Kon- 
vention ( Staren Nebraska frembudt et 

) bebt-e Udseende, hverken personligt euer 

Heil igjemteni, og ingen hak nogensinde 
act-market sig ved snere Dygtighed og Jn- 
teuigents. Jeg veb godt at dette er en 

stor Pius-stand at giote, og der er maafke 
dem, iom vil mene, at mit Syn er pat- 
nik, fort-i jeg var en af Delegatetnez 
men lud mig gjpre opmeerksom paa, at» 
des fremfekte er den neesten enstemmigeI 
Mening blandt Falk ubeufor Partiet. 
De stger og indtsmmee, at yet indepem 
dem Pakti beste-at af en Der af alt-etli- 
ge Maus-, der fast er hestemte paa, at 

tefotmete vore taadne Farben-, og de 

siger og indnmmet, at der steil nat-nist- 

delig gebe Kandidater til for at kunne 
mqale sig med den« fpm blev kam-et ved 

DastingI-Kvnoentionen. 
Klassen 4 «—Tjtsdass Eftemiddqgs 
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fnmledeg Telegnteisne inerolinfet, ogf 
hver Telegation tog den dem anviste 
Blatts. Mode-is Anbtitng var ikke set-E 
rnktmfetet nf den Begejftmig, sotn mein 
i klirglcn ei· Birne til i iepnbliknnsle vg« 
deinoltntifke Konventionen neen stot- 
ininlingen tillod he gonile Ajieinpek i 
Panier at tage deiegPlads nden at give 
dem J)nlksst, sont de gninle Panier plejer 
nt ovale pnn dercs Worte. Man fik snnrt 
bei Jndnyh nt dissc Folk unt koinne 
i den Hensigt at dykke Prinsiper og ikke 
Mit-nd. 

Konventionen blev nnbnet of Valgkos 
initceng Fonnnnd, Blase. Til mittler- 

tidig Fornmnd blev J. V. Wolfe man- 
didat for Statgkosserer i Flor-) og Se- 
nator Poynter fm Boo«e County sen-e- 
ilnnede. Navneopraabet var ikke kom- 
niet vidt for Mt«. Wolfe soi-eilog, at 

vceige Poynter ved Akklanmtion; ,,thi«, 
sagde Wolfe, »jeg blev lovligt valgt til 
Statgknsierer i Fior, og jeg ncegter at 

modtnge noget andet Enibede, faul-enge 
min Tekniin ikke ei- ndlpben.« Tenne 
lldtalelse blev hilset nied stort Bifnld, 
og Mr. Potters Valg siete enstennnigt. 
P. H. Pirtle fm Sannders Co. valgtes 
til Sekketær, og Meyberry Undependent 
Ka .didat for Stats-Knsferer i Fior) 
samt Littlefield fta Lincoln valgtes til 

hans Hiælperr. Soni Konnte til Unber- 

fogelse as Oelegaternes Valgbreve nd- 
ncevnte For-standen Pudson frn Gage, 
Clder fta Clay, Noot fra Demgan » 

Chmnp fra L«-neastei- ogg Avery fm 
Blume« Afventende Koniiteeng Rnport 
blev Mellcintiden viet til Taler. 

Kotigkesntand Kein blev kaldt fremd 
og han holdt en af sine vietkende Taler-» 
der snart havede Begejftringen til et" 

høit Punkt. Mk. Kein fande, at hnn 
onstede at rette Opniækksomheden paa en 

ondskabsfuld Logn og Mistætikeliggjp- 
reise, sont vore politiste Modftandete 
have gjort tig siyldige i. De ganile 
Partier havde udbredt det Rygte, at det 

amerikanske Flug var blevet oanæret ved 

Festen i Calanins oed Ord den 4de Juli 
siditleden, og at Taleren i Dagens An- 

ledning havde fornægtetFlaget og stemp- 
let det sont et passende Mcerke paa Fol- 
ketg Trældom. Mr. Kein anstede nt 

steniple dette sont en ondstabsfuld og 
skjasndig Logtt. En dratnatisk Scene fo- 
tefaldt da. Kein fretnlagde det selosmw 
tne Flog, sont blev btngt ved Festeni 
Cltlntttus. Det nat- et ganttnelt Flag, 
der ntanglede de reglententerede Antal 

StierneU tnen for at bode herpaa havde 
tnan tctget et af de stnaa Legetojsflag, 
sont havde det rette Antal Stje1«tter, og 
syet det paa Hist-net af det store, og de 

gode FOU, der satt llenge er blevne pint 
of Monopoliftertte, at de ikke har Raub 
til at nnfknfie tit et 25-Tollam Sitte- 
flag, tnente tnttnxligvis at de ligcsnldt. 
knnde tilbede deres Gud og tjene del-estl 
Wild under et Flog af tarveltgere Ma- 

teriole, bnre det rette Hiertelag var der. 

Lg zloget blev Etet ved den Fest. Ta- 
leten var en gacntnel Soldat, hviöz ene 

Artn og begge Bett var blevne tnuste as 
Nebelleknes Katzin-, tnenH hon tjente sit 
Land paa den blodige Slttgittark. Stor- 
tnende Bifctld opfteg fra den uhyre For- 
fatnlings Strnber tnens Mr. Kein atter 

tog sitt Plads blandt Tilhoterne. Men 
det nat ikke alt; en af Telegaterne, en 

gannnel Mond ved Navn Ssttydet fta 
Shettnnn Connty traadte stritt og spre- 
slog et Leve for det gantle Flog, og nie- 

deng den gatttle Mund nddkagte sit ,,.Hip, 
Hip, Hin ! « hast«-de Konventionen sig 
sdtn en Mond og leverede et Httt«ra, der 

gjenlnd over hele Adams Connty. 
W. H. Dech, Storsnefter fot«Arbejds- 

tidderne i Nebraska, talte detstnest til 
Konventionen poa ftn vante djce1«ve, traf- 
tige Mande. Hatt fagde at de t«epubli-« 
konske og detnokratiste Panier i Nebra- 
sio vat« dode; tnen de independente hnode 
fotfotnt en Pligt, og det vat, at de itke 

hnvde begravet deres Kadavete. J denne 
Sotntncrtid vilde der utvivlfotnt opstaa 
en flent Stank derfm; nten lcengere 
hetttte poa Aaret nilde det blive kjnligete, 
vg i November Maaned vilde Foltet be- 

grave disfe gantle Kroppe faa dybt, at 

Staufen dernf aldrig tttere vilde lade sig 
marke. Tech tandede cnhvek enkelt til at 

dæmpe Afrgjetrighedens Trift, men op- 
rigtigt spgc at kaare de bedfte Mænd til 
de offenlige Entbeder, og faa atbejde 
ihm-biegt for detes Balg. Disse Ord 
vandt stor Tilslutning hos Forfantlim 
gen. 

Repræsentant Dobson fra Filltnoke 
fremkom med et Var Bentcettttittgek, og 
Konnteen var da fækdig til at fremlagge 
sin Nenn-L Komiteen meldte at det- var 

682 lovllg valgte Delegatee til Stede i 
Konventionen og 76 Countier var re- 

pkæfentekedr. Sotn Konnte til Affen- 
telie of et Udkasi til en Platfornt nd- 
nævnte Formanden Von-ers fkq hitchpck, 
Gaust fka Lineoln, Lowky fka Lunen- 
stek, Stricklek in Donglas og Port-r 
fes Mexticb Motten var over seis, og 
Mel-et dlev hist-et indttl Motten otte,.en 
tilgst-muten Rest for de.fleste,. spielte 

var gruelig ndmattet us den foriætbeligel 
Hebe, fom hele lffteknnddagen hat-de 

! heisketf i den need over tre tusinv Mennex 
·t·ket opiyldie Bogen-In 
« 

Henvev hnlv ni iorfnnileveg inan otter 

med nn Kraft i Netoerne og med Prolet- 
ien ai, nt nn gi(11dtdet?lrbejde; det ind- 

«nl unrettede var bloi iorbeteoendeShidt 
Men Falk-n husede endnn en ionnelig 

)Ttiohngienipemtur; dog denne Gang 
one m klogere: oi hnode beviebnet oc- 

med nogle drabelige Palinebladsviitek, 
Log sncut mit-ehe knnstige Luftstioninitn 
Jgek gjennetn Salen im Ende til andeu. 

sTil Jndleoning gav Hastings Hcknorkes 
Ifter nogleNnmke til-Bedle der stumme- 

ideg nf politiskeViser soredkagne ofdlegm 
Nonne-nein sont Oelegaterne fra Lunen- 

Ister Connty havde bkagt tned sig. Da 
Forhunblmgerne stulde begynde, traadte 
en Telegnt fra Dame-H County fretn og 
ingde: ,,Mine Herren Monopolisternes 
Aoiier hat nylig opvaktet ined den Ny- 
hev, at de gamle Soldatek, soni hat 
flnttet sig til det independente Parti, er 

en Hob forblckndebe Narre. Nu tunde 
det vcete rart at vide, hookmnnge for- 
blændede Narre, der er til Stede her i 
Aften.« Lieblikkelig var over 100 

gmnle Soldater paa Benene og fvingede 
Hatten hojt over Hovedet, mens deres 

vare hcefe. 
Konventionen ventede endnu paa For- 

slaget frn Komiteen for Platforuien, og 
Von Wyck blev fremtnldt til at holde en 

Tale, Ten itiske Gubbe var ikke sen 

var snart paaBrcedterne, hvor han trip- 
pede tunbt og ndslyngede en uftandselig 
Strom af fyrige Sætninger og antimo- 

nopolifetende Sandheder, og da hnn var 

færdig tnnde man sikkert gjore Regning 
paa, at de stakkels gotnle Partier ikke 
var levnet Ære for en Fetti-Cettt. Hans 
Fokedmg var kraftigt og infpitetet; tnen 

det ioreiom mig bog at hnn overdrev det 
med sine Gebcerder. Den Munde, book- 
paa Generalen fo’r oinkring paa Plat- 
fotnien og flog Nerven ned for Nasen nf 
de stackels Strivere, vor ganske fkrækind- 
«jagende. Men det san nok vcere, at den 

»ganile gale Heft« hoftede en Bifalds- 
falve, der truede med at klove Opernha- 
set i tvende Dele. 

politifk Kaninierater raubte Hart-a til de« 

til at efterkonime Opfotdringen, men» 

I Redaktor Jin Butiotos tog deritcest 

ITaletpladIen i Besiidclse; hatt gav eti 

I Ooeingt over Pattietg Frecngang fra 
dets Stif ftelse, oq inindede oni at Bem- 
Igelfen haode vokfet over hele de For. 
Stater ttods Korporationernc og Pres- 
fecis Modstand. Beoirgelsens Aar-Iager 

Ivar dybt todiasstet i Sanifundet, og den 
oilde fortfinte indtil de Aar-sag« var 

fjetnede. Seiten i Nebeiifka i Aar var 

engbetydende ined hele Nordvesten for 
den independentKandidati 1H92, hvilkei 
Jvilde fastte Folkepattietg Mund i del Ewi- 
Ide Hug. Burrotvg fltittede nied at sige, 
Iat hatt ikke blioet ineget langer i Nebra- 

I ika men inaa af Helbtedsdenfyn reise. 
I Paul Van der Booth ioin Iluttede sig 
Itil Partiet for nogle Maanedet Itden, 
sblev nn ftetttkaldt. Med sin kraftige 
IStenitne, der bragte Saleng Mute til 
Iat dirre, slyngede hatt ett Stran af Bel- 

Jtalenhed ud over Fotfantlingen, dei« mod- 

tog hant veloilligt ttok; inen vifte dog 
indeligt, at den sannne Regel qiælder for 
ham iom for andre nyotnvendte, netnlig, 
at de skal vise noget af detes Tto i dereg 

Nierninget, fotend Partiet slaar fuld 
Lid til dein. Tsetsotn Paul blioer wrlig 
er der ingen Tviol otn, at han bliver en 

god Stotte iot Pat«tiet; han er eti hel 
Kraft blandt de gamle Soldaten 

J en Tale, sont kliedaktar Chambep 
lain holdt, nievnte han, at Daniel Free- 
nian, den Mand, sont tog det forste 
Hocneftead i de zor.Stater, var til Ste- 
de. Forsainlingen raabte, at den vilde 
se Ycanden, og Daniel Free-nan, en Et- 

vterdig Olding ined lnngt flagrende site- 
hvidt Hain-, ntaatte ireni paa Pliniu- 
tnen og vife sig for For-fantlingen. Han 
holder For. Statets Landpatent No· l, 
og hans Hotneftead ligger site nordvesst 
for Beatrice, Nebr. I 

Eiter at de fotskjellige Conntier havdeI 
ntrvnt sit Medlem ai Statt-its Balgkwi 
mite, var Konventionen fcetdig til at 

inodtage Udkastet til Vlatiorniens 

Platformem 
Kotniteens lldkast oar ntiliredsstillende 

for de sieste af os, fordi man haode deri 
indflettet Dcie af Cincinnati-Platior- 
men og udeladt andre og atter andret 
andre, saaledes at Konventionen oed at 

dedtage Kamiteens Fotilag oilde komme 

;til at stille sig i en toetydig Stilling til 
Jden nationale Platiortn, og det var hvad 
vi ilet ikke snfkede at gjare. Nebraska 

Ioar en oigtig Faktor i Cincinnati- Plat- 

I foraiens Titblivelfe, og de fleste ai Del- 

tagerne holdt, at denne var god nok for 
Ies, hoad national Politik bemessen-. Der 
fulgte tm en to Timeri lang interessant 
;Debat, hvoki oattrent alle Delegatiottee- 
Ine sog Del, ag det fette til at alle de 

Paragran i LamitesJudstillingem sont 
.aagik nationale Spsrgsataah Ilev klip- 

pet ird, og CincinnatisPlatformen ped- 

togeg med et enstemmigt Votum. Plan- 
ken angaaende fremmede Landejere satte 
en liolig Diskussion; omsider bleo den 
cendiet ved Tilfojelien af Ordene »og 
modatbejde Landspekulationer.« J for- 

Ikortet Form lydek Platfonnen i Tillceg 
ttl CincinnatisPlattonnen saaledes: 

»Bi forlanger at Negieringen fkal eje 
alle offenlige Tttmgptwh og Kommuni- 

kationgcnidler, og indtildenneEjendonts- 
ret kan bliva fastlat, itzt-langer vi at den- 
ne Statg lovgioende Forsamling skal vedi 

tage en Loo for Fkagttatster, der ikke er 

liojere end de, sont nu et- i Kraft i Sta- 
teu Iowa. Vt forlaiige at Korporatio- 
net, sont nydezllettighedek under Staten, 
stal paalaeggcg offenligk Anfoar og 
ital tvingeiz til at yde Erstatning til 

zoll, sont lider Stade i dekes Tjeneste. 
Vi forlanger Vedtagelfcn af Laue, sont 
forbyder frenunedboende at eie Land og 
som modatbejdek Landfpekulatioaer, og 
at Kongresseu ojeblittelig giar Skkidt 
til at tilbageholde alt Land, som besiddes 
af fremmedboende og udenlandste Syst- 
dikater, og at alt Land, fom besiodes af 
Jembane- og andre Korporationek over 

det fom de virkeltg bkuge og behave, be- 

flaglaegges af Regieringen at holdes ate- 
ne for virkelige Setlere.« 

Folgende Resolutioner bleo vedtagne i 

zorbindelfe med Platfornien og ind- 
lemmet fom en ocefenlig Oel af samme: 

Befluttet, at vi fordammer Gartenla- 
rens Veto af Neivberry-Billen, fqu en 

mod Folcet i Nebraska foravet Skjændsel 
til Fordel for Jernbanerne. 

Befluttet, at oi ydek vor hierteligc 
Ros til de independente Medlemmer uf 
Legiglatuten, undtagen Taylor, Collins 
og Gage, fordi de hat holdt alle de Las-? 
ter, de gav Falken oed deres æklige Be- 
stkæbelser paa at vedtage de i Platfor- 
men forlattgte Love· 

Besluttet, at vi skjænker Lonarbeiderne 
i denne Stat vor hierteligfte Deltagelfs 
i Anledning as deres Vestmbelser paa at 

gjennemfore Ottetiiners-Looen, og i 

nforbeholdne Udtryk fordomine vi alle 

Judioiders og Korporationers Handlim 
-ger, sin iForfoget paa atonigaa næonte 

Lov berooe Arbeit-eine de Rettigheder, 
til hoilke de ere berettigedc. Og vi til- 

byde Arbejoerne vor hiertelig Koopera- 
tion og Stotte i Kainpen for deres Ret- 

tigheder. 
Beflnttet, at oi ikke oiger for noget 

organiieret Parti i vor Beundring og 
Hpjagtelse for Unionens tapre Soldaterg 
heltemodige Bed1«ifter, og vi erklærer oks 

heroed i Faoor nf en Tienestcpcnsions:i- 
Lov sinnt en Loo tilLigeliggiorelfe ai 
Soldaterncs Hveroepenge og Pensione- 
ting of Krigsfanger, og vi looer at op- 
retholde Soldaterhjennnene for at ingen 
Mand, der bar oet hillige blau, nogen- 
finde skal blioe Lein of et Fattigl)116. 

Befluttet, at oi fordoninie det unver- 

rende System of Straffaiige-’Llrbejde, 
soin næret og plejet af det repnblikanfke 
Parti i denne Stat; at oi tror at Kon- 
trakten blev etholdt ved nhcederlige Mid- 
lek og at Betingelserne ikle er bleone 
overholdte samt at deng Forlcengelie ved 
enhoer Samling af Legislatnren er en 

frugtbat Kilde til stadig Korruption, og 
at det vedligeholder og ftptter en Bande 
afBoodlere, foni under sidste Legislatun 
Suinling pua enhver Maade iogte at 

trodse Foltets Vilje, bortforte enStats- 
scnattr og oprettede et frit Udfkjænk- 
ninggsted for Dtikkevarer i Statssaudi- 
torens Lokale og oed Trnsler, Bestikkel- 
fer og vanærende Lpfokfel i Almindelig- 
heb bragte Skain over Staten. 

Beslnttet, at vi godkjender vonv Te- 
legaters Handling iCincinnati-Konfc- 
kensen, idet de anbefalede independcnt 
politist Optmden i 1891. 

Besluttet, at vi opfordrer vore Re- 
pmsentanter i Kotigressen til at fortan- 
ge Optettelsen ai Postsparebanker, ined 
et saa oinfattende Peiigeanvisniiiggsy- 
stem, at dct can erstatte og tmde i Ste- 
det for hele Landets Buntvekgelsystenn 

En Fallesudtalelse om Udclnkkelse fra 
voke Stoler ai faadanne For. Staters 
Historier, som i"ke indeholder vottLands 
finansielle Historie, bleo vedtaget. Zige- 
ledes erklcvrede Konventionen sig til 
Gunst for Oprettelfen af en Forligs- 
kommission for Staten, der sknlde dom- 
me i Sang mellem Arbejder og Mefter 
og besidde Magt til at gjennemfore sine 
Kiendelser. 

Opfordtingen im den independent 
Veesfeforening om at støtte de indemn- 
dent Aoifer blev tilstemt af Konventio- 

»nen. 

Rpmiuatipuctuc. 
Klokken var bleoen halo et inden Kon- 

ventionen blev fctdig til at nomineke 
Hsjeftetetsdommen O.hull frq Lunas- 
fter Co. stillede lieu. Joseph Edgerton 
fra South Omoha til Nominqtion for 
hsiefteketsdommer inogle faa rosende 
og velvalgte Bemækninger. Fotflaget 
blev first ststtet If Delegationen fra 
Omohaz men faa bleo der for-selig en 

Kappesttid blandt Delegationekne im 

’ 
iimnge Coiiiiiier, Ihi alle iIII IikIMc i det for at uiiderstoite iioritqgkI I i iioiIle tofeiide Ord oiii Mikka »Nci sSaiiomme Voooid over VII I itoii bleii iidtalt af 13 a I; 

·l)l. a. iiiiiiiog, hum- Ispmrwn IV Ztior boet piia eii Hoiiiesieao stqu Elfoiiiiiy lovede tout-i U DIUWW vismbei for Folketg Iiiiiidwm 
Root fra Qiiioha unbein Ipzw piiii bei tiiifiiiIste og sagin »k- ikke den homklovciide Iiiiin Iw Nin er et eiieftc oifog piiii iii hz 
ERetieii; en faadaii Viokiiraikik 
kniete skikket for HoieItcieifcidet eiii H 
Ivcde ci« for ei Kriidtoasit « 

TH» 
s .lIalv Time iiideii «lcoiiiiiiiitioiicrk« 
spinnt, og fkjoiit der our to onde 
Mit-nd piia Tale for dem Embka 
Begethiiiigeii for Edgertoii smi udeII hiiieg Veiiiier foietrak in foihoIziIsIg 

; iige. TOei bleii gjcntagiic Gangkipj 
drei til midie Noiiiiiiiilioiier, iIIIII 
koiii ingen, og eiidelig blco IsIsk 
viilgt ved Akkliiiiiatioii under Itvmik 
Ilppliiiig. Edgerton blev da fiemII 
og paa iiii befkedne Mandi- iakkevei 

I for deii udviIie Æispe og lovedeatt I 
pi- haardt for Ticketeii samt erilorei 
at i IFald hon opiiaiiede Valg allioii 
viere paii IFolkets Side 

Brofesfor A. E. Dilllemani 
Fjiiriias Couiity og E. A dumm« 
Ilsireeley C uiiiy biev kaiirede IilKii 
«datcr for Viedleiiiineraf :itcgeiiifkiibi1i 
Uiiioerfiietei Begge Uioiiiiiioiioncr 
fø1«ite.Iklasfes. Adolf E. Filum 
bleo fodt i Strafsbukg lsIIIL Hanf 
til Amerika i, W og var i fleieAiiiL 
iærer ved Skoieiiie iPliittginoiiilI. 
crhaii stock raisuri Furiiiis Co. 
szoi vor haii paaSIais-Tickeieii for-II 
lefiiperiiikendeiit. 

E. A. Hadley er fodt i Michigan 
sik siii llodaiiiielfe paa Hilldale Colle 
Hat værct Lærer og er iiii Former 
Kreaturopdrætter. 

J. V. Wolfe bleo valgt til Formaii 
Stiiteiis Central-Komike, hoorefieiio 
veiitioiien hævedes. Det vor nii sil. 
Morgen, og de flesteaf os lieb tilfi 

hiirtigst inuliiIt. 
Vor populære Veii og Landsmann 

Hausen, sin iiidtoger en fiemrage 
Stilliiigi Wolbach G Brach-i ftorcisii 
delsciablisfeinent, hariiiiiie lIIimeliI 
Taf for uduisthckstfrlhed under iiiilL 
hold iHastiiigH. 

Peter Chinwa 
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Stjcrncftud. 
« En engelsk Naturfotsker lxixrBini 

i Hænde for, at Vceglnsen our en M 

Vekdeng Arme-er alnnndelig kxendrkkI 
mindsl lZU Aar for Krisan og Jl- 

frs Arilds Tid hnr oæret soweka 
Datidens Flander yundc den«-z Bie! 
besatteined dcnne Inmigr Enylkegzkrst 

« En ntegek fordoblet og jin-M 

Rmnning yder i denne Tid kjærmnkn 
Sammlestof til Landliggerne Mid- 

paa Lang Island, N. Y. Pnugjckmss 
Koinder er Moder ogTattk-r, bcggkkllA 
og Elsterne, med hoc-n de er 1·onne. 

Brot-re og ogfaa begge giflc 
« Den absolute Kur inob TM 

stobSlasten, sont Tr. Leg-ne E. MM 

Dwight, JU» paastaur at have M 

det, vckkker stor Opmærkfoinhcd vka 
Landet J Aarhnndredcr han« Jliksbrll 
Inen havt et fast Greb pan Hund«-n 
hoie og laue, og han, focn knndc W 

det, var en fornnderl g stækk Mar- 

Jenncr, Pustc11k, Koch og en Zkini 

andre Videnskabstnænd hin- odeREW 
for tnnnge n« de Sygdoninns, som M 

nesket er Annang til, nie-n der III-V 

viere forbeholdt Amcrjknneicn hier«-W 

opdoge en forhotdsois sitkci sei-u M- 

storste af Laster —- Trnkkcmfkuk M 

let bestaut snnpelk af anossclor ( « 

bel Styrke — og det fortnim ANY 
den for Mkohol, Tabak, LPW « 

Blandt Bidenskabgntænd et der nn M 

ntindelig antnget Anfknelfth Ost TM 

stab er ligescm nieget m EUHIMU W 

Last, og at den der-for bedn unm vsW 

leg som en Sygoonk J Blan, TW 

hat en Tr. Monroe von-net cl Lspw 
der er en F linl nf ReelrUO NUM- 
Ttvight. Hosptmlet begonka WIT« 
somhed fidst i Mai Manne-d vg WM 

den Tid ndfkkevet 35 kann-einstlln 
for Tiden ck der cu. 30 Warnunle 
ftalten. Kan nmn no de MEDIUM 
sont Bladene i denne Tid « MM 
fulde af, san hat Dr. Motncr Vqu 
nogle ganske forunveklige Einre- «- 

hat fuldstcendigt helbredkt den M 

Dkukkenboldti Pest-Iowa, es! Mk 
der var bekygtet fm Siont·(5111)"l-. 
gransen for sine fkygtelige SVM «« 
Tiden holder Doktoren pua at nvvspe 

Kur paq enMand, som dagtigk HVJM 
30 Gran Kotg, 30 Gran MOMM 
Kunst Whisto. 
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O ni keg: —- En amv todt-MAX Ja se ·- 

hvek By. Let Arbeit-e og gOD « 
Preisen stati- sfoukslsl ON Umo« 


