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Amerika 
Oa-; «-W9" 

Millionck onskc Fled. 
christisn Endeavor hat 

Aatsmsdc I DoktoiI, Mich. 

Amerika-Mk og canadisie Medmnmer 

of ("lII-i-Ii-III lcnilIsIIIur hat i sidstc qu 
var-: samlet III Rats-mode I TetroII« 
MIch. Mode-ne bleve afholdte I uhynel 
stote Teil-, da Ingen Bygninger endog 
IIIImmIelfeSvis Lande rumme den Masse 
Metmessm du var inmitt. Blandti 
andek blcv deriendt Telegmmmer III denj 
amerikcnste Delegotion ved erdckom : 
irrem-II i Hang, IIl PIcefIdeIII M KIn 

sey, III Generalguvensren I IEIIIIIIdII og 
tIl Tronning Viktoria. Telegrammn 
III Hang lsd faul-deg: 

»Ti! den qmerikonsse Ftebgkommig 
sioII, Hang. 2.-,««I) amentanfke og 

catmdlstt Christian I«JII·lI-:II»r.-, sam, 
tede ved internationnl Session I TetrvII, 
teprcfmtmt 2,I50«,uI-«, begeistkede for 

Jud og Voldgift. Gebt Indemde 
Aue insic sdg Gut-s Velsignelfe. « 

Franc is E. c locke, Passivan 
JohnWIllIsBaey Scheint-; 

.- CO- -«—— 

Bitt-v Rewman dav. 

Btskap Jphn P. New-statt l). 

1)., l« L. l)., en af Melodtst-Epifko- 
pal Kntena Itstste Mand, dpde i Las- 
baga t Satan-ga, N. ·,II. Han havde 
vatet isageltg et Aacs Tit-, nun det nat 

dog tatst den sidste Use, hana Ttlstand 
blev hemmt-läg. 

Bcslop Nun-nun fsdtesi Nen- glatt 
two-. Han sit en god llvdannelse i 

ftn Ungbom og hat fenete intpget sine 
Kundskabet aed Reiset i lfutopa og 
Asien, hvat han hat gjott sine Jagttas 
gelset, det fenete ete nedtegnede i Bogen 

Hatt hat haft en lang og vittjom 
Atbejdsdag iMethadistkttkem sont han 
hat tjent paa mange fotstellige Plads 
iet. Tte Gange hat han merkt Kapel- 
lan i Senatet. lsss blev han nd- 

navnt til Bistap og flyttede til Omaha, 
hvot han baede otnttent ps Aar. lwiz 

bleo han fotflyttet til San Ftanctgcm 
han vat en gab Ven at Gen. U. S. 

Grant, hats Ente hat vtst megen 

Omiotg tat hanc eftetladte· 
Jtte mindst et Newman kendt sont» 

Fociattet. Dan hat ftteaet flete state 
as sahe Busch as begaben et han be- ! 
tenrt toat Salsnedigter. Van hat del- 

iattattet Ittkeialtnet as dels Sange seh 

Iotstelltae Lejltshet, saaledes et bl. a. 

han Mindesans ans Gtant nieset de- 

kendt. 

Lytta-tun t Kansas 

Attet hat en Neget Inlltet Livet fom 
en Falge at den ltygtellge Lynchiuftits, 
det ttke alene et uden tot al Loo ag Ret, 
men udenfpt Ctptlliatlonens Gtæniet, 
og staat iam en matt Slnmplet paa 
aott Land ag deta Vlltattr. 

Denne Gang et Ugetntngen endda 

stet faa langt mod Natd lant ved A lm a, 

Kan» hnat Dltt Williama, en 

Neget, det vat lustle fot at have 
mytdet to hatde Mand, i Sandags blen» 
gtebet af en Pol-eh fleht ud at Fang- 
slet og hangt paa en TelegtaipeeL 6 Mi- 

nnttet eltet blev han staatet ned al By- 
ena Man-bal, Tippett. Denne ftt 
Lan til at iste ham bott, da Psbelen 
ttaebe hatn del-. Det lykkedes immer- 

tiI at iaa hatn til Ltve tgen t Fcngslet; 
men han kan nat lkke lepe tet lange. 
Omegnens Vefalkning et t valdsatnt 
Darst, og Polittet betet-et fis paa at 

made et nyt Fett-g paa at lynche dam. 

Strid mellem Navarr. 

Eu gatnntcl Mund ftndt 

Som Nesultatet of en langvakig 
Strid mellem Naboer tim- vev Sold-, 
lsoodbury (Fo., Jotva, medbeles im 
Stam- (5ity, at den ene of dem, John 
Canterer, blev studt i Tanzbqu 

Stkiden var opftactet for 5 Aar siden 
og dkeIede sig om Skellet mellem bei-es 

tfjendomnte. De hovde fleke Gange 
btugt Nat-erne, men Fred var endnu 
ttke opnaaet. 

For en Mannedstid siden opitod en 

ny Tvist og gjotde Fotholdet enbnu 
owne. J Torsdags koin Canterer fulb 
hjem fra Byen og var da kigttgi Krisis- 
humsk. Han tog sin Instit-ON ladede 
den og gik over til Notwen, Chr. Johm 
sen. Tenne befandt sig tillige med sin 
Familie inbe i Hufet og anede tagen 
Fute, da(5an1eker, der var en Olbing pas 
»O Aar, listebe sig hen til Vinduet, stnl 
Bossepiben ind og stpd to Skud uden 

bog at komme nogen. 
Lieblitkelig fptang All-est, Chr. 

Johnfens Son, op, greb Bssfen, for 
ud til lsamkrek og fytebe to Stab paa 
ham med det Resultat, at han sikats 
iegnede dsd til seiden- 

Inszustzs Hin-ritt Davenpott fka Siout 
City blev sieblikkelig ferdt der ud og 
hat-be ingen Vanfkelighed hpetkenmtd 
at finde Mokdeten ellet faa dont til at 

betende, da han stkats tm villig til at 

ooetgive fig. Jmtdlektid Ist-de Ed Ca- 
meret, den dmbtel Sin, hist, horch 
der var stet«og befluttet cann, faa Po- 
litiet iaa sig npdiaget til at qttestete 
dem begge to. 

Den offentlige Mening fynes absolut 
at væke paa Johatens Side, og hand- 
lingen betragtes netmest som Selvfoks 
spar. Bande Chr. Johnfon og Cameter 
ete gnmle Fakmeke der paa Egnen, og 
den sivste vat- godt tendt iom en gantmel 
umedgptlig Person, hvis pludselige Dsd 
slet ikke fyntes at overraste siegen- 

Man ek bange tor, at benne histotie 
ital tun fleke Folger mellecn de to fiendh 
lige Nnbofamilier, og Politiet man tote- 
lsbig bestytte dem. 

Gen. Lunas Morden fri- 
kendt 

Forhsrene over Gen. Lunas Morden 
er nn til Ende. Nesultntet var, at Mor- 

dekne, der jo hsttetit Aguinaldos Vogt, 
bleo ftikendt, da de Inn havde handlet 
i Selvfocsoor. Bidnesdyrdene syntes 
at gaa i Netning af, ot der havde fundet 
en Sammenfoærgelfe Sted meltem Luna 

og nogle andre Offtcekee i den Hensigt 
at dkæbe Aguinaldo pg gsee Luna til 
Bitte-ten 

Lunas Dsd innes at have besesstet 
Aguinnldos Heeredsmnu for en Tib, og 
Lunas Folk ee nn tilfyneladende loyale 
ovetfot Aquin-NO 

Medlemmekne qf den spanste Kolonii 
Manila hat givet de onerlevende at« den 

ipsnste Gaknifon iBaler pas Lunas 
Øsikysi en giimkende Modtagetir. Disie 
toni nemlig til Manila i Tusqu 
illigeened de fpanste Kommisioneteer, der 
vare udiendte for at tot-handle need Jn- 
iukgentekne om dekes Frigtnelie. Ct 

Dusin Feftmanltider blev sfholdt, og 
en Substkiption er tat iGnng for at 

komme dem til Die-in Leitnnnt Martin, 
den eneste oveklevende Offieer as Gat- 
nifonen, ncegtek Historien ein« at han 
stulde have dreedt Kaptqu Not-euch den 

spanste Beialingzmnnd i Bettes-, foedi 
denne reiste det hvide Flag. Martin 

siger, at Kaptjenen dsde as lusnsi Jst-»i- 

Teanspoetfkibet Chumsca stal feile til 
Sutnseene med General Bates pna en 

diplomatist Mission. Han vil spge 
et Grundlag for en venlig Foeftaaelse 
med Sultanen at Salo, der siger, at 

hon er veniig ftemt ovekfor Amerika- 
netne. 

« 

Gen. Wheqton stat overtage Kommt-n- 
doen over Gen. Volks Geige-de i Sau 
Jemand-n Gen. hole tommer nenilig 
hjem tilligemed Colokado Regimentet. 

Hundrkdcc dodc. 

VFtngtelig chrsvannnclsc i Texas. 
Tab as Millionen 

Fta Da l l as, T e i. ineddelegz Alle 

Itcdligere Overfvamnielser i Trias Find- 
distiiktcr ei« sein intet at tegne imvd 
den stygtelige (s·lendigl)ed, der inadek as 

it lfgnen onikiing sisnlist og Ums-k· 

Epilsii-i·(-. Tat er antaget, at 200 have 
niistet Livet, og inaaske er Tallet incget 
starre. Tabet as Eiendoni vil udgaie 
flete Millioner — — noget bestemt Diver- 

slag kan endnu ikke geses. 
J knsdaggineddelte ltqnstx hin-ritt 

Sitanrjnmsn gennein Telefonen sra sm- 

l(«)·. at der den Lag ag den foregaaende 
Nat var druknet c. its« Mennesker i 

Egnen onikking tin- Mwsnik et Haide- 
-diag U Mii sta Skalen, nat San Fe- 

lipe. Fatft da Vandet begyndte at over- 

svatnme Lavlandet der vmkring, hvilket 
nasten ndelnkkende var beboet as Negre, 
flygtede dies-se sra Hus vg Hsem soc at 

kedde Livet paa svrnievnte Haidedrag, 
dkivende deres Reeaturet sokan sig. Van- 
det koni nemlig saa hurtigt, at de ikke 

engang fik Tid til at sage Tilflngt i ne- 

zsen as de nceeliggende Byet. Lidt estek 
lidt steg Vandet og tkuede detes Til- 
flagtsstisd, saa da dette nieddeltes, var 

der kun en halv Arie Land over Van- 

det, der stod milevitst til alle Sidet, og 
bare een Fod ntete vilde ogsaa drekke 
denne Plet. Der nde siod nit c. 300 

Neste, rasende, sortvivlede, gestiku 
letende, huiende og fkiizende, dedende 

og klemmende hvekandre samtnen i en 

Dynge med Toden ftirtende sig i Mode 

sra alle Sider. Klemt ind imellem 
digse sortvivlede Mennesker ei- detes 

Husdyn Beste, Maler, Svin Kan, o. 

a., der et ligesaa ustyrlige sont de ftaks 
kelä Regie. Jkte en Hatte, ikke et Trce 
sindes til Skygge ellet Beskyttelse vaa 

hele Pletten. Jkke en Mundfuld Fade 
eller ient Band at dtilke, ikke en Plct, 
hvvt de syge, tmtte eller svage kunne 

hvile sig. Den nainieste Plet as Land 
et s Mil deisra, ag Stummen er saa 
stygtelig, at iiitet Menneske er i Stand 
til at komme dein til Hjcelp. Fleie 
have ptvvet derpaa, tnen ete denknede. 

En Kakiespvndent, der netap et naaet 

Hauston sca de ovetsvammede Egne, 
siget, at denne -srygtelig lflendighed 
nmulig kunde beskrives. Eiter ster- 
svsinnielsen vil der nok komme Sygdoni. 
Hvad der sae en llge siden var den stan- 
neste Tel as Texas, et nu en Ide Lil. 
Ovok der svi ftvd vmgtige vauldös 
market og Tusinder as Arles dakkede 
med Vandmeloner a. lgn., der et nu 

ikke andet at se end et Lag slimet Mad- 
det oven Vegetationen. Quecalt set 
man dsde Kroppek at Rock, Maler, 
Spin, Bunde og lRatte, ja endog as 
Mennetket; thi mange savnes endnu. 

Vandet steg paa visse Stedet indtil 
17 Fod heit, saa det dakkede daade Hase 
og Telegeaspeete suldsieendigt. 

Nabaekne der nede have vist sig me- 

get villige til at hialve. Niesten enhvet 
Plantek hat dygget Baade as sendt dem 

lnd i de vveissvtmmede Egne til hielt-. 
Esnen, der er dleven vvetsvsmmet, 

strakkei sig langs Brazas Floden i en 

Langie as 500 Mil pg en Bredde as 
indtit 50 Mil. 

Dvot mange, der ere dtuknede, vil 

maaske aldeig dlive destentt vvlyst, men 

det et mellem 100 pg 300, mest Nega- 
Tad as (fjendvm, Als;rade, cheg v. 

lgn. kan endnu mindre detegnes, men 

seettes til mellem b og 15 Millionet 
Dvllats sotuden Jetndanet og Bron, 
der hat lidt Skade sor 2—4 Mill. 

Governsr Sayers, Tei-. tog slg 
straks as Sagen pg telegtasetede til 

Atigsmlnlsteten ain Ordke til, at Baade 
i Galveston sendes ov ad Bratos Floden 
for at kedde de detmngte samt uddele 

F- devatek til de hungrige. 
Senete have slere as Statens ledende 

Meend taset sig as Sagen ag dannet en 

hjclpekammtte, hvis Akdeide oiaselig 
ogsaa kan trcnges. Regeringsdaade et 

sendt pp til de skadelidte med baade Jede 
as Meeder. 

Amt Cyklonc. 
Kvindk drkrbt IiæcAinswoktli, Neb. 

Mangc rcdde Livet i lidite Ojkblit. 

Eli odelæggende Cyklone passerede 2 

Mil nord for Aing soorth, Neb» 
fidsle Onsdag og drehte en Koinde samt 
odelagde inange Hilfe og forvcindlede 
Bisoer og Hegn til Brandestumch 

isyklonen losmedes c. 13 Mcl nord- 

vest for Amsivoth og nærmede sig fom 
en tybelig tragtformet Sky. der anfinge- 
des Kl. 4 Eiter-in of Byens Befoik iing. 

ist-ist blev J oh n St i o m s inmi, 
l Mil im Byen, fuldsmnoig odelagt, 
men Folkene keddedes i Mildere-L 

Demæst iiaaedes Will. L o if m ille i- g 

Has, l Mil oft for ovenncevnte. Mis. 
Lommllet hovve spgtTilflugt i Kalbeten 
med di t; minde Bom; men da hendes 
Elbfte Spn var nede i Staldem og hun 
oar bange for hans Liv, ilede hun op 

af Kcelberen for at kalde paa hom; og 
netopsom hun kam vaa Darmkstelen, 
blev Hufet lsflet of Gut-idem og hun 
blev sokvandlet til en liolos Masse, 
nctftm fuldstændig stilt i to Dele- 
Hufet blev bate siyttet nogle Fod og lidt 

beste-dich; Bornene kam slet ikke til 

Stab-, tun Moder-n intftede Livet veb 

fm Omsorg for sit Bam. 
Rev. T. W. D elo ngs sann vatden 

naß-, lkalonen nqaede, og den blei- 
saa iuldftcndig ryvdet bon, at ikke en- 

gang Grundvolden under Hafer blev 

tilbsgr. Familien naaede i ydersie 
Oieblik rieb i Kalt-even og blev tedvet. 

Eiter of have Idelagt nogle Brett-, 
kykket nogle Smaqtiæek op o. s. v. ode- 

lque (Fytlonen endnu et Pak Hufe, 
hvonif del ene var ubeboet, og vet an- 

dets Beboere vate ltge lett til Byen, 
sua ingen lom til Stadt 

I Zldkvrand i Lincoln. 

Statt Hotel mirs mcd Til- 

intctgokclfc. 

Kost eftek Mit-nat, Ratten ntellem 

Fredeg og Lstdag, bkød Jld ud i Lin- 
hell Hotelg Kælvey Lcncoln, Nebr. Den 
laa der og ulmede et Pak ijerg Tit-, 
fa( man bleo Hure over den, da var 

der 4 zod Band i Kalt-euch og bog vat· 

Jlden ikke fuldftændig flultet. Stabcn, 
fokaaksaget hovedsageltg ved Nag og 
Band, anflaag ttl ca. MU,UU(I. Tet 
oil vare fleke Dage, soc Hotellet tgen 
oil vare i Stand til at tage mov Gee- 
stek. Heldigvis kom ingen Mennesker 
til Stabe. 

Jlden bksd ud lige under Spifesalen 
og banede sig Vej hen til Elevatotgans 
gen, fsk den blev opdaget. J Imeldeten 
et elektkist Lyt, og man mene1, et Pat- 
Tkaade hat her-et hinanden og formu- 
faget Jlden. Oele Bygntngen rat snatt 
fuldsteenpig fyldt med Rag. Saa fnart 
Jlden opdagedes, bleo der gjott Alam, 
as Brandmandstabet var inatt paa Piet- 
ten. Mm mente, hele Bygningen var 

dstnt til Undekgang, og almindelig 
Alakm blev gjort, faa hele Byens 
Brandstyrke kom til og gjotde alt for 
at tedde den state Bygning. En mild- 

fom Band-nasse fta 5——6 ftore Slanget, 
tog Lampen ap mod de frygtelige Flam- 
mek, der forssgte at bane sig Vej op i 

Bygningen fnatt her, snatt der, og det 
vaabe Element feiteve til sidp·t. Alle 

Gastetne bleve kalrte op ai Natvagterety 
og de kam ud i Sikkerhed ufkadte. De 
flefte fit vog ikke deres Ejendele med. 

Hotellets Eim, A. L. Hoopet ö- 

Son, sagte at tedde, hoad der fandtes 
af Væxdt i Kældeten og i Stutetagen, 
hvilket ogfaa lykkeves dem. 

Dr. Ramsdells Apatet iBygningeng 
Sydside blev nasten tuldstændig ade- 

lagt, ligefaa den derværende Juvelttoke. 
Hotellet er en 4sEtages Stenbygnlng, 

der better Fjekdedelen af en bloclh 
Den er vurdeket til 8200,000. 

Udftillingcn. 
Kaum ntcllem Ledente 

F For L jeblikket eke Udsigtetne for 

I Omahaslldstillingens Ledere itke oidm 
! glimrende. Te haje Herrer eie konnte 

i den tibehagelige Situation, at de ftaa 
med en Bunke Negninget og en tom 

lKasse. Tier bar vaziet atholdte Eistret- 
niøder, og Sporgsmaalet oni, hoorira 
Pengene fknlle komme, hat oærct droltet 
baade frem og tilbage, men det staat 
der endnu. Selv at lukke op for det 

private Statkannner, holder de iktei 

rigttg af, og hoem ellers er faaoeloillig 
at oille gote det? 

Hvis Skylden til denne Pengemanael 
et, ja det et et Spoiggmaal, som vi itte 
se os i Stand til at afgoke. Terimod 
bar thiahabladet Xkuislclillismiil saare 
lst oed at finde den fkyldtge, nenilig lit- 
61 R o sen-a t er, Redaktot af Uniuisat 
lässt-. Tanne Mond hat tidligete vierttt 
Midlem af Udstillingskomiteeth og hanl 
oar endda saa gode Venner med Press- 
dent Millet, at de to fulgtes ad til 

Washington for at besoge de haje Herrer 
der; men hootdan det nu et gaaet til 
ellek itte, saa er Rofewater kommen ud 
at Udstillingstoniiteen, og nu hat man 

den Foknojelie at se Sookgsmaalet dist-: 
tet, ont hooktot Nofewater flulde med« 
Millek til Washington, nemlig for at 

introducete ham til Diplomatiet det 
nede, hoor han var fremmed. Priesident 
M iller fynes natakligois ikke om den 

Aigoielse at Sagen,—laaledel at blioe 

aihttngig af Redaktsren. Denne der- 
imod gioer os i sit Blads sidste Nr. in 

Fortegnelse ooer, hoor faa af Sena t- 

terne, Kongresnmndene, Kabinettet 
o f. v. Millek var kendt med i Fotoejen, 
samt hvor tnange han gjoide ham be- 
kendt med. 

Dei maa tigtignok vare en Mee, der 
forflaar noget, at have Bekendte i 

Washington. Men hoeni der glcedei 
sig er Wut-H llpmlil der nu muligois 
hat Udsigt til at faa alle de Aoettisfe- 
menter fra Udstillingen, fotn Uns-ihn 
lzee elleks siulde have haft, og desnden 
faae en velkonmien Lejlighed til at 

komme sin Konkitttent til Mos, og en 

saadan Anledning ladet »Bn)ans Blatt-« 
aldrig gaa farbi. 

—.—4- 

Dmvt i en Nævctamsk 

John De M o llinS, en Arbeit-er 
i Linaha, dode Ratten mellem Mandag 
og Tirgdag som Folge of Mandog Aften 
at viere bleven slaaet ned pua Douglag 
Str. uden for en Saloon· Morderen, 
isharles M o o ke, der var i Selskab med 

noglc slete, angreb ham uden videke der 

paa Fortouget og gao ham nogle Slag 
i Ansigtet, saa hatt saldt ned paa Sten- 

Foktouget og knuste ijkneskallem 
Mooke flygtede verpqu tilligemed sine 
Kammerater ind i Saloonen og up gen- 
nem en Vagdsr. En Politibetsent, der 
var i Rai-heben, kom til Siebe og lsb 
iub i Saloouen sor at telesonere til 

Politistationen, men Opvartercn km-l 
inde lsb hen til Telesonappamtet og 
sagt-e, at her sit ingen Politibetjent Lov 
at telesonete. De vilde ikke have Pa- 
trouillevognen til beres Saloon. Sau 
maatte Betjenten ind i et andet Hus at 

telesoneke, og Patrouilleoognen com da 

inatt og heutede Mollins, der lau be- 

vidstlos, hen paa Politistationen, hvot 
en Lage straks undersogie ham og erklec- 
rede, at han lunde itle leve. Han blev 

saa bragt til et Hospital, hvor han dpde 
kott eitet Midnat. 

Jmivlertid var Byens Politistytke 
paa Jagt eftek Gerningsmandem der 

havde gjort sit bedste for at soge Skjul. 
Don bleo bog alligeoel grebet, for han 
sit Lejlighed til at komme bott sra Vyen, 
hvilket hon havde glatt Forberedklset 
til. Hatt vil ajdeles intet sortalle om 

sit Mellemværenve ined Mollinsz heller 
ikte vil han tilstaa at have slaaet han« 
hvilket bog flereØjenvidner have bektæsi » 

tei, saa Sagens egentlige Sammenhæng" 
er endnu stjult i del dunkle. 

Redattor dop. 

Robert Bot-mer« Redakwr as 
New York Imchtsh døde i Tot-HAVE 
Afdode, der var en af vokt Lands meft 
b«skendte Filantroper og Bladudgivere, 
hat givet c. 1 Mill. Dollcts i veldædige 
og relkgmfc Ojemed. Han hat-de selv 
begyndt med en Driftskapital of een 

Sooeretgn fu« Kr. 60 Tre) og var nu 

«)kedakmr og Utsgivet as en of de ftøtste 
Familicjournalcr i Werde-L 

Stats- Nyhcder 
Minnen-tm 

Nogle Røvcte pumede i Fredags at 

s·tanbfe ct Zog paa c. St. l'. Jl. E O. 
Bauen ved at skyde paa det gentagne 
Gange-. Overfoldet skcte ved Oben-k, 
Bari-n ("»» t50 Mit nord for St Paul. 
szgler gik geanem Vinduerne i en 

Zog-I, og 2 Kvinder blev slemt saaret 
1f Glasstumperne. Den ene af dem, 
NR J. W. Shohn, vilrimeligvis miste 
oet ene Ofe. En anden Kugle streifede 
Lokomotivfsretem hvem Hensigten vel 
not hovde vceret at ftyde. Han aabnede 
Oamppiben, og stønt flere Stab blev 

1ffyret, ramte bog ikke andre. Der 
opstod naturligois en ooldsom Panik 
dlandt Passageme, men Konduktsren 
fik snatt tiloeiebkagt Orden igen. 
Sheriffen i Baron Co. er nu paa Jagt 
kjlligemeb en lek Medhjælpeke. 

Nevada. 
Er osigaaenbe Passagertog lob i 

Onsdags as Sklnnerne 170 Mit Ist for 
Winnemucca, Nev. Nitsten alle Vog- 
nene væltede, og 10 Person« kom mere 

euer mindre til Stab-. En gammet 
Kone stal vcete dødelig faaket. En Ne- 

ger Porter fik begge Ben bmkkede; men 

saavidt man ped, bmbtes ingen der paa 
Stedet. 

« 

Nebraska. 
Heywood G. L e a v i t t, Formand for 

Statuts«-J Ektkkerroe Komp. Fremont, 
Neb» blev i Tirsdags ovetfalden af 
Peter B o y d, en Arbejder paa Fabrikken 
og reddebe tun med Nod og Næppe Livet. 

Ylarsagen var den, at Peter Boyd havde 
oæret fuld lige siden 4de Juli, og i 

Tiksdags gis og yppede Klammeri paa 
Fabiikken, hvorfor Mr. Leavitt gav ham 
sinAffked og bød hain fotlade Fabiilken. 

jDerover blev Boyd viel-, og ovetfaldt 

; Leavitt om Aftenen, da denne gik hjem 
kaa sit Kontor. Leaviit, der ikle anede 

nogen Fore, for Boyd for los paa ham 
med en Knie-, ei- en lille spinkel bygget 
Mand, men ualniindelig hurtig og 
stark. Han kastede Boyd til Jorden og 
faa da fort-t, at denne havde en Kniv, og 
at han havde faaet et Saat i sin hsjre 
Side. Fell kam imidlertid til Hjeelp, 
og Boyb blev arkesteret. Saatet erikce 

fatligt, men Hensigten var vist farlig 
nol. 

—Fotleden Aften bleoe 5 unge Meend 
drabte af en eneste Lynstraale i Nische- 
den af lilygfeg. De kertei fuld Furt 
for at komme i Husly, da baade de og 
Hestene bleve drehte. 

Califoruiem 
Ei meget ftort Lækennode med Renne- 

sentanter im hele Landet aiholdes i disfe 
Dage i Los Angclos, Cul. Dem-ger- 
nes Anteil fættes til 12,00(i. Paa 
Veien dertil kollidekede et Ekstmtog n: d 

et Fragttog, og adskillige Delegater kom 
til Stabe og maatte lieggcs ind iSan 
Franeiscm De komme bog not fnart. 

Et Telegmin er affendt til Fredkkone 
ferencen iHaag. Blandt Fokhandlingss 
einnerne er: »Undervisningen i Hawaii« 
og »De unge Negres Uddannelse.« 

Tennessee. 
To Ovidhuer, der for et Aars Tid 

siden hovde dreht en Mani- og hqns 
Kone. bleo i Onsdqgs bangt i Gebiet- 
ville. De bekenvte begge to, men insbe, 

lat de var lejet til at begaa Mordel. 


