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UMUJVYS W 

Fm Kongrcosew 

Washington, D. C» Maris 17. — 

J Dag stulde Loven om Stibs-Hjælp 
til endelig Afstemning i Senaiet. Detie 
sammenttaadte dersor en hel Time 
iidligere end sædvanligL Talern-: sit 
hver 15 Minuiier, med Undiagelse af 
Forsiagsitilleren selb, Senator Jene 
fra Maine. Man forundie ham z Tisj 
me. Demokraten Best fra Missouri; 
stillede en Rcklle ÆndringsforslagJ 
men de sortafiedes alle veb de republi-4 lansie Zimmer-. 

Allifons LEndringsforflag vedtoges 
dekimod eenstemmigL De angil Kon- 
tkakt for Postfotsendelse, at ingen fan- 
dan maa trækle sig ud over 7. Juli 
1920; at alle Skibene flal ocere forste 
Klasse i A, at tun 85,000,000 sial bru- 
ges aarliat til 1. Juli 1907, og efter 
den «Tid ille op over 88,000,000. 

Ved den enbelige Assiemning ded- 
toaes Loven med 42 Stemmer imod 
81. 

Sncftormc. 

Minneavolis, Minn» Mart 17. —- 

Det er nu kommen nøjere Eftertet- 
ningek fra De Egne i Nord Dakota, 
hvor Enestormen hat raset oaetsi. 

Mange Nybyggerc, som netop til 
Iste Makts hat ssgi Hjem betoppe, 
boede i Telte, og de er nu ude af Stand 
til at beslvtte sig mod Kuldem 

Dei er den værste Sneftorm, man 

hat oplevei i de sidsie 10 Aar. 
De Time-wende hat hjulpet de nn- 

anlomne meaet, men de hat ogfaa selo 
lidi stote Tab, navnlig paa Kreaturer. 

Snestormen hat rast helt over til 
Michigan, Kansas og Colorado. 

— --— 

Uvejt i Veftcn. 

Bismark, N. D., Marts 16. —- Der 
modtages ftadige Eftetretninger om 

vedvarende streng Winter. Fra Bis- 
marct, N. D., strives: 
Tusindek af Kreaturer hat sat Livet 
til under en Sneftottn, som hat herget 
Nord Dakota i de sidste to Dage, og 
fretndeles vedvaket. J Gaar var Tem- 
Peratuten 5 Grade-: under Zero. kg 
Binden blaset med en Hurtighed af 
45 Mil i Timen. Al Trasik er ind- 
stillet, og Northetn Pacific Togene 
blokerede as Sue. Der blev i Gaar 
gjott forgcrves Fotspg paa at bane 
Vej gennem de sveere Snedkiver. Den- 
ne Storm et den verste, man har haft 
her i de sivste 10 Aar. Det befri·)gte5· 
at Jndvandretne, som nytiq er autom- 
ne hertil, vil komme til at lidc megen 
Nob. 

s- i· se 

Vierte, S. D» Mart-«- 16. — En 
af de vætfte Snestotme, som man hat 
haft her i Winter« hat raset siden Fre- 
dag Aften. Den vil anrette betydelig 
Stabe paa Kreaturbescetningen. 

.- .- 

I 
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Timer. 

New Richmond, Wis» Marts IS. 
—- Hele det nordlige Wisconsin hiern- 
spgtes i Gaar Affe-Z af en Sneftoem. 
sont teuer med at anrette betydelig 
Stabe paa Udbygninget. Tempera- 
turen falbt 65 Grader i Lebst af 4 

II If I 

Chadron, Nebr» Marts 16. —- 

En voldfom Snestotm varede her hele 
Dagen i Gaar. Dei nordgaaende Pas- 
sagertog paa Ell Horn er ksrt fast ved 
Stutgin, S. D» i 10 Fods Sm, Ig 
alle andre Tog notd for hat lidt sam- 
me Skæbne. Mange Sneplove er i 
Birkfomhed. 

i «- i- 

Forgo, N. Dak» Marts 17· — 

Nesten alle Jetnbanek maatte sinde sig 
i at ligge stille paa Grund af de verwi- 
ge Grimasse-. Der er i Sneen fun- 
det Ligene af 4 Mand. -« 

UNlVSRsITY ÆSLETU Dei Miste so 
benebst-esse Im for Nordvesim Fragte-i stor, den 
hepfte Ave-»Im oq holder flq bete Hinteren. tkaet 
IUIM III-tin Mk« OOMPASS KIRSSZÆR. 
Absolut han«-In staat-tagt i Minnen-tm Beete-e 
sengt Ist-i ever Plemuknqem Senv eiter bestriven 
de Katalog- 

Mlemstonles Nwssssy co« 
SXCELSIOR MINN 

De tunnde Ttng. 1 
Fandt sin Fader. Former 

T. J. Wells, som bot 16 Mil fra 
Grand Forts, er netop totnmet hjem 
fra en Tut til Washington, D. E» 
hvor han fandt sin Fader, som var ble- 
vet en rig Mand. Wells kom fotn lö- 
aarig Dreng til Nord Dakota fra 
Pennsylvania, da hans Forældre 
havde mange Born og havde ondt ved 
at etncete dem. J alle disse Aar hat 
han intet hørt fra sine Slægtninge, for» han fit Brev fra Faderen. Denne 
havde haft et Staganfald og dilde se 
Sonnen. Sonnen fandt da, at hans’ 
Fader var en rig Mand. Han fulgte 
Sonnen paa Bessøg til Nord Dakota og 
gav ham PMDOO i Penge. 

En MissHendricisom som 
tjente hos Alfred Petetson, en rig Far- 
mer nær Crookstom døde paa en faa 
mærkelig Maade, at hendes Forældre 
hat indsendt Klage til Countyadvokat 
Nowe og forlanger, at Liget stal op- 
graves og anders-ges. 

En ulydig Spu. New York. 
—- Til Frelsesarcneens Hovedkontor 
her er indlsbet Efterretning om, at 
Herbert Booth, en Sen af General 
William Booth, Organisationens 
Stifter, hat taget Afsied fka sin Stil- 
ling fom Øverftbefalende for Frelfess 
heren i Australien. Det antages, at 
Herbert Booth vil danne en Organisa- 
tion under Regeringens Kontrol, daz- 

sentlig i Lighed med den, hans Bro- 
der, Ballington Booth hat dannet i 
Amerika under Bencevnelse ,,Volun- 
teets of America«. 

Varnfothpaatvinde. En 
lille Pige paa fem llger aør for Tiden 
stor Opsiat i Kansas-. Henves Fader 
bor i .Harper, hvor han er Arbede 
mand· Hans Navn et John Shelbn. 
Hans lille Datter begyndte at tale, da 
hun var tre Uger. Den 20de Februar 
ftødie hun for førfte Gang fokfiaaelige 
Ord fkem at sin lille Mund. Siden 
er hun bleven ved dermed. Naar hun 
er vaagen, siaer bun med ubeftemie 
Mellemrum: «Sels Aars Hungersnød 
i Kansas!« Ordene lommer fom fra 
en Fonograf, men er tydelige mi. Foli 
strømmer til for med egne Øren at ht- 
te, hvad Underbarnei start-. De trot, 
at den lille er en Profetinde, udsendt 
af Gud for at vatsle oms kommende 
Trængslet. Mange betede sig til at 
fotlade Kansas, scelget sine Farme eller 
sin Foreeining og vil flygte fta Ulys- 
len. 

20 dtuinede. Halifax, N. S» 
Mart516.— Fra Canso indløb sent i 
Gaar Afies Mcddclelse am, at Do- 
minion Kultompanis Dampet »Ti- 
bek« et fundet ud for While Poini 
Ledges, 5 Mil i vest for Canso. 
Dampslibei er fuldftcendig under 
Band; Trcestyllek og andei Vraggods 
flydet omkring make-let med Slibeig 
Navn, lebede til Opdagelsen af Srib- 
brudei. ,,Tibek« forlod Louisbutg, 
Cape Breion, den 26de Februar med 
en Ladning af 1,900 Tons Kul. Sti- 
bet fseieg af Kaptajn Henky Bauten- 
gek fra Quebec og havde 20 Mands 
Befætning. Uden Tvivl git alle til 
Bunds med Skibeth 

Sindsfyge Soldaten Oma- 
ha, Nebr» Matts 16. —- En Jernba- 
nevogn med sindssyge Soldaler pas- 
ferede gennem Union Depot i Gaat. 
Der var ialt 18 Paiientet, fendi fra 
Filippinerne til Soldaterhospitalet i 
Washington. De er alle uhelbredelige 
og belagt med Haandjetn. 

S t u m il 8 A a r. Columbus, I» 
Maets 18. — R. C. Daviö, en belendt 
Sanger mistede for 18 Aar siden plain- 
selig sin Sternum Han raadsprle seg 
med mange Leser, fom behandledq 
ham for mange fotskesige halsonder. 
men lige megei bjalp pet. J Morges 
sit han ei sicetkt Anfald af besie, og op 
kom en lille haatd Genitand, fom viste 
fig at vcete en Stump af en M, den 
havde fiddei fast i Halsmustletne, og 
faa fnart den var fjernet, sit Manden 
sin Stemme igen, og lunde synge som 
forhem 

ODOKI s Os«d OODODODGDO 

z Dansk- Antrrikanfk. Z 
ododowesss JOHN-weise 

Ulytkestilfælde ellet 
»M o r d. Council Vluffs, Marts 18. 
— Man hat her f1«.:det Liget af Pe- 
ter Otto fra Sloan, Jowa. Dei fand- 
teg ftift af Frost, liggende halvt oppe 
paa Dæmningen, inde under Østenden 
af U. P. Benen. 

Nogle Kulsamlere, 2 Kvinder med 
Sniaabørn, fandt Liget. Det ser ud 
til, at Doden ek bleven hidført ved et 
Slag i Ansigtetx Næsen var nemlig 
siaaet flad og hele Ansigtet lemlæstet. 
Liget hat maaste henligget et helt 
Dogn paa Siedet. 

Man antager, at Otto hat ocrret 
inde med Kvæg i Syd-Omaha, og fe- 
nere er bleer rooinyrdet. Kun JO 
Cents fandtes paa Liget. 

Dr. Fengers Begravelse. 
Den hemmte Lceges jotdiste Levnin- 
get fortes Mandag Middag den 10de 
Makts fra Sorgehuset paa La Salle 
Avemte til Ner England Congrega- 
tional Thurch paa Dearborn Avemiec 
og Delavare Place. Der var et stor ti Ligfølge Som Marshaller fungerede 
Reprwsenianter for medicinfte Stoler 
oq do Selskaber i Chicago. Kirkeni 
var fyldt til TrcengseL og ude paa 
Fortougene og i Gaberne stod Masser 
af Mennefter. Jnde i Hirten sad me- 

dicinste Studenter tiloenstre, Læger 
tilhøjre og Familie og Slcegtninger i- 
Midten. Mes. Fenaer var saa neb- 
boiet af Sorg, at hun itte kunde del- 
tage i Begravelsen. Liqtalen holdtes 
af Poftor W. D. Mac Kinzie. Han 
meddelte, at afdøde,i 10 Aar havde 
tilhort Menigheden og fremhævede tilA 
hans Ros, at han ikte haode verwi- 
Ryggen til den kristne Tro som saa 
mange andre Medicinere i vore Dage. 
For at hædre den bortgangne Widerr- 
stabsmcmd luktede alle Chicagos medi- I 
cinste Stoler sine Dore paa hans Be- 
gravelfesdag, og en stor Del Studen-. 
ter ledsagebe ham til hans sidste Hvile. 
En betndelig Delegation oat udfendt 
fra de Anstaltet, hvor Dr. Fenger en- 

gang havde foredraget medicinste Di- 
scipliner. 

Et førgeligt Ulytlestil- 
fee l de fandt Steh i fo"rr. Uge, idet 
John Peterfen fra Perth Amboy under 
Arbejdet med Opsprelsen as en mid- 
lertidig Bro i Siedet for den ved 
Overfvsmmclfen bortrevne ved Penn 
Haben Junction, faldt ned i den op- 
svulmede Flod og drulnede. Uagtet 
ivkigeUnderspgelser flere Mil nedad 
Floden hat man endnu ikke fundet Li- « 

get. Den forulylkede, der var 38 Aar 
gl» efterlader Huftru, 7 Born og en 

gamtnel Svigermoder, som havde 
faaet sit Hjem i Familien. Peierfcn 
var Medlem af Lehigh Valley Unber- 
støttelsesforening og af Foreningen 
»Dania«. J 15 Aar havde han i Fla. 
»Perth Amboy Folkebl.« arbejdet ved 
Kuldokketne, hvor han var agtet faavel 
af Atbejdsgiverne som af sine Mehru- 
bejdere. 

Oscar 2."g forste Reise. 
Scandinavian American Liniens store, 
nye Tsalnpek »Bist-at 2.« forlod d. M. 
Mai-is Ehristiansfand og ventes lil 
Nsew York 25. Matts; Reisen fra 
Norge hertil beregnes altsaa til at 
siulle mediage lun 9 Dage. Paa denne 
sm forste Reise over Atlanten medfører 
»Oscat 2.« 824 Passagerer, nemlig 
82 Kahhyis- og 742 Dcekspassagerer. 

Nye Sioleprojekter. Fra 
en Side, som burde være meget del- 
undetretiet hat vi erfaret, at der er 

meget stætk Tale om at grundlægge en 

danst Højstole i Coulter, Jolva. 
Saavidt Planerne hidtil er naaede, 

er det Hen·sigten, at de 3 til »den for- 
enede dansle Kitte« hørende Prcefter, 
der virker i Lafimer-Egnen, slal have 

Helbredelfe for Ast-ma. 
Nessus-summte bebt-et im mete at Ost-lade dient 

oq Forretnluq for sit-sollte helhkedesr. Natur-n link 
ltembrsat en Plain u, der vll nett-rede Mbma 
os alle Lunge: ou Lustr dumm« Da vl hat vrsvrt 
den hldunserli e hklbredesbe statt l Iulinde as Tit 
fountmeven stoin al mutml Im danebede on 
dq Log syfker at Ilvvke Uennefkeks Weilst-, vll im 
Ha e im m alle, der liberal Nimm-. fern-q, Kam-r 

rot-Flut vq New-sites den Mem-f m Mk, Mast tm 
enges ,mev uld Vrnasanvisnlnm Sendee ot. Brei-. 
Adresse used Fklmaskkg Omtal dem Mad- 

W. A. New-. 
847 Powets Block, Loche-steh N. Y. 
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en fast Anfættelfe oed den nye Stole. 
Nanr man hat udset Coulter til det 

nne Stoleeentrum, er det dels nfs den« 
Grund, at Jowa østlige Kredg nu er. 

den enefte Krebs indenfor Centralsta: 
terne, som ikte hat haft nogen Stole- 
ide; dels fordi de 33 Priester ad denne 

Vej lettere vil knnne faa Anoendelse 
for de mange Krcefter. Liqesoin andet-j 
stedg er det Meninqen ad Aare at 
strasbe henimod Dannelfen af et teolo- 
Hist Sesninariuim der er endog dem, 
der tirnten at en lille Lægeskole vilde 
ocere paa sin Plads. 

Alle de i Byen Coulter boende 4 
Borsiere antages at oille støtte deite 
nne Projekt a« al Metat, on man ven- 

ter, at der vil lunne findeg en kiod 
Bynaeplads. 

Der gaar ogsaa Rvgter om, at der 
ønfteg et teologisk Seminarium oa 
liøjere College beliggende i Cedar 
Falls-, Jowa. 

Denne Plan er dog endnu kun i sin 
fcrfte Vordem 

Blot det nu itte gaar efter den gam- 
le ftoifte Sentenst »De store Bierae 
fik Fødselssmerter — og de fødte — 

en Mus. 

Theodore W. Peterfen i 
San Jose, Californias Pione’r-Mur- 
stensfabritant, afgit i Mandags Mor- 
ges plndselig Ved Døden paa St. 
Lnke’5 Hospital i San Franciseo, Ca. 
Han dode i Fla. »Bien« af et Hjerte: 
flag. Peter-sen var født i Slesvig den 
20. April 1887 og kom hertil 1857. 
Mit-'s nedfatte han sig i San Jose, hook 
han bete Tiden deresier har ledei ogi 
virtet. Han var bekendt sont »Presfe- 
de Murftens Industrien-? Foder« her 
paa Kosten. Der er ncevpe nogen be- 
tndeligere Bygning i Sau Franciseo 
eller paa hele Kysten, der itke indehol- 
der hans pressede Mursten. Chronicle- 
Bygningen paa Hjørnet af Market og 
Kearney Streets er opsprt helt og hol- 
dent af hans presfede Mursten og vid- 
ner mere end noget andet Værk om 

Petersens Dygtighed Men af alle de 

Æresbevisninger, Peteksen har modta- 
get, var der ingen han stattede højere 
end et Guldur, den bekendte Bankdi- 
rettør William C. Ralston gav ham, 
fordi han saa prompt havde udfyldt 
hans Ordre paa Mursten til Palace 
Hotels Opførelfe· Han begyndte 1872 
at fabritere sine berømte pressede Mur- 
ften i San Jose, hvor han opeettede 
Filialer — i alt syv —- andre Steder 
i Staten. Petersen efterlader Ente og 
to voksne Born i San Jose. 

— Den 10 Marts afgit Theodor 
W. Peterfen, San Francisco, ved DI- 
den. Han var spdt i Slesvig og blev 
75 Aar gamineL 

-— J Mandags døde den bekendte 
Cigarfabritant C. R. Thrones Huftru 
i Ægteparrets Hjem i Alameda, Cal. 
Hun blev revet bort i sin kraftigfte Al- 
der fra sin Ægtefcelle og deres to Dot- 
re, henholdsvis 14 og 15 Aar. Be- 
gravelsen foregit fra Hjemmet i Ala- 
meda, hvorfra Sprgestaren drog til 
Krematoriet i Odd Fellows Gravlund. 
Her blev den blomstersmnkte Kiste sai 
Iaa Bauten i Midten af Kapellet, book- 
paa fulate en Sorgetale af en Meto- 
distpræsL Derefter gik de Tilstedevæ- 
rende rundt om Kisten for at stue den 

Afdødes Trcek for sidste Gang. De to 
Døtres Graad, da det store, sorte Tarp- 
de blev ikukkei oder Bauten, reirte de 
Tilftedevcerende til Taum. Jrnidler- 
tid sænledes Kisten ubemcerket ned, me- 

dens Sorgefkaren traadte ind i Kuma- 
tionsrunrmet eller tog Plads paa det- 
tes Galleri, hvor de saa den med et 

iiokt, hvidt Klæde og talrige Vlomfter 
bedættede Kiste blive baaren ind og sat 
oaa en med Stinner for fynet Slæde, 
ftadigt fulgt af Orgelets daempede To- 
ner. Saa trykkede Lia-brcendin·asfor- 
ftandeken paa et Par elektrisie Knavper 
i Begaem hvorpaa Sloeden blev findt 
ind i Oonen — oq tort efter var der 
tun et Par Haandfulde Aste af den for 
faa Dage siden livsfr,iske, trofaste Æg- 
temage oa tærlige Moder-. 

Den Afdøde harte til Koloniens tid- 
liaere Dage, oa en stor Søraesiate, ind- 
befattende de flelte asf Kolonieng gamle 
trofafte Stof, bevidste den Afdøde den 
sidfte Ære., 

Monds-r das-m da mode-wer 
Hoff-letters 

Lastwilwsßmmnontmsns Vsslet Interes- entspr- 
kslelte vagen Dan. Singen Oelbredeltr. tagen Bekennen 
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Udlcxvdet ------ 
Grufomhcd mod Bocrfangcr. 
·Boston, Marts 16. — Damperen 

»Harlock Castle« er afgaaet fra Ber- 
muda til England med en Ladning 
Beerfanger, som stal indscettes i 
Sindssygeanftalter der. 

De ulykkelige, som alle keempede uns- 

der Cronje, hat vansmægtet Maaneder 
i Fangenskab i den engelste Lejr, fe- 
nere førteg de til St. Helena, derfra 
til Bermuda og stal nu til Sindssyge- 
anstalter, faa man kan danne sig et 
Begreb om den Behandling de hat vir- 
ret udfat for. 

Diet er for det meste unge Mcend En 
af dem, Paul Bensdorff er tun 21 
Aar; han er en haabløs Jdiot. Han er 

meget Vild og ust"nrlig. 
Da de blev tagen til Fange, var de 

staerke, haerdede i den lange Krigstid, 
vante til alle Slags Haardhedm men 

det engelsie Fængsel har været endnu 
haardere end alle Krigens Strabadser. 

Russifkc Studcntcr gsr Oplsb. 
St. Petersburg Marts 17. — Ei 

Studenieropløb, hvor over 10,000 
Mennesker deltog, holdt en lille Arme 
af Politimcend i Travlhed hele Dagen 
i Gaar. 

Henved 100 Arrestationer foreioges, 
og mange Folk kom til Stade. 

Opløbet, som, nok ogsaa foretoges 
sidste Aar, » til Jhnkommelfen af en 

ung Pige, fom begik Selvmord i det 
politifle Fcengsel i Fæftningen St. Pe- 
ter for at undgaa en standaløs Netz- 
sag, som truede hende. Selvmordet 
fremlaldte den Gang uhyre Opsigt og 
Spektakler niellemStudenterne, og 800 
Arreftationer foretoges i Anledningen. 

4- 

Morgan laancr Pengc til Chili. 
Bllenos Ayres, Marts 16. —- Dei 

forlyder, at Pietpont Morgen hat 
laant Republillen Chili en Sum af 
812,500,000. 

——.--——-- 

J en finsk Kirke. 

J et Brev fra Ekenäs i Finland 
berettes: 

Forleden Søndag hændte her i 
Kirken en Episode, som jeg selv var 

Ljenvidne til. Jfølge den nye rus- 

siske Værnepligtslov skal jo Fin- 
lands vcernepligtige Sønner gen- 
nemgcn Vaabenøvelser ved russiske 
Regimentcr, da de finske Batalion- 
er er bleven inddraget og Kossakker 
sendt hertil i Stedet for. Her i Eken- 
äs findes for Tiden 200 Vcerneplig- 
ti e« lqPrcesten havde vcegret sig ved at 

oplæsc Knndgørclscn i Kirken. Saa 
indfandt sig i Søndags her i Eknäs 
enfrcmmed Prcest, som havde lad- 
et sig bevcege til at oplæse Prokla- 
mationen. Da Menighedens Præft 
var færdig, besteg den fretnmede 
Præst Prædikestolen. 

En Mund rejser fig da i Kirken 

og siger højt: 
Vi vilikke høre noget faa ulovligt 

thi Beslntningen er kommen i 
Stand i Strid med Ftnlands Love 

Derpaa rejste alle som en Mand 

og raubte: 
Vi protester mod dette Lovbrudl 

Og mægtig gribende lød i næste 
Øjeblik Salinen «Vor Gnd han 
er saa fast en Borg« fra Menighed- 
e n. 

Flere af de tilstedevcerende 
Mænd grced og Kvinderne hulkede 
højt. Hele Salmen blev fanget til 
Ende, og før den var forbi, havde 
den fremmede Geistlige fundet 
det bcdst at forsvinde 

Et ZlIefterværk..--- 
Paaskedigt af Edvard Blaumüller. 

16 Sidet paa sint Papit og sint Om- 
slag. Passende som Gabe til Konstr- 

mander. 
10c Stykkei. 12 for 81.00. 

Dis-»Ich List-« Publ. Heim-, 
Blair, Nebr. 

..ssdsts.2ks:ts 
vvsvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvs 

Wadai faar en ny Haft-en 
Tripolis, Afrika, Marts 17· —- 

Som Folge as Revolutionen i War-ai, 
som efterfulgtes af en blodig Kamp, 
blev Sultanen, Ahmed, afsat, og Mu- 
hamed Dudu, Søn af Den tibligere 
Sultan Jusef, blev valgt i hans Stetslo 

Utolighcdcrnc i Syd Amerika. 

Port of Spain, Trinidad, Marts 
17. —- Regeringgtropperne tilbagetog 
i Gaar GuantcL 

Jnsurgenterne har taget Besiddelse 
af Cumana. De truer vedblivende 
Carupant, som de efter alt at bømme, 
fnart vil indtagc 

Det ser truende ud for Venezuela, da 
Jensurgenteme er ualmindeslig diri- 
·somme, og stadig vinder mere Teuf- 
torium. Rygtet siger, at de ogfaa har 
indtagei Eindad de Cura, nær ved Va- 
lencia. 

Spanien indförcr 8 Time-s 
Arbcjdsdag. 

Madrid, Spanien, Marts 17. — 

»Gazetten« for,i Dag offentliggør en 

Anordni«ng om en 8-Timers Arbeij- 
dsag for alle Arbejdere i Statens Efeu- 
domme, samt en Bestemmelse om, at 
Overarbejde stulde betales med en 

Oftendedel af en Dagløn pr. Time. 

Jldcn fottærcr Landingsbro 
og Skib. 

New York, Marts 18. —- Jldebrand 
ødelagde Phoenir Dampftibsliniens 
Landgangsbro paa Hoboken Floden, 
og mange Baller Hø og Bomuld gtk 
med i Købet, da Kompagniets Skib 
»Briti"sh Queen« gik op i Lucr; .d- 
stillige fmaa Fartøjer med Fragt gik 
med i Købet, og Jlden truede for en 
Tid Holland American Liniens og de 
ftore Campbell Ejendomme. Tabet 
beløber sig til sl.,000,000. 

Carncgic igcn gar-mild 
Ellenbah, N. Dak» Matts 18. —- 

W. E. Hicks, som er Forftander for 
North Dakotas Sløjdsiole, har modta- 
get et Telegram, der indeholder den 
glcedelige Overrastelse, at Andrew 
Carnegie hat skcenket Institutionen 
880,000. 

Cnba faar Toldlettelsc. 

Washington, Marts 18. — Senator 
Paines Forslag, at Tolden paa Jud- 
"førsel fra Kuba ftulde formindfkes mev 
20 pCt. blev i Dag vedtaget med 85 
Stemmer mod 81. Dog stal det tun 
gcelde til December l, 1903. 

Sagen stal nu gaa til Repræfentant- 
huset. 

Prinsen kommer hjem. 

Cuxhaven, Marts 18. —- Priner 
er nanet lyklelig og viel hjem og blev 
mobtaget med al mulig Pragt af hans 
Broder, Kejfer Wilhelm. Kejferen selv, 
omgivet af høje Sø- og Landossicerer, 
stvd paa Kajen, da Skibet lagde til, 
Havnen var festligt fmykket, og Tilstu- 
erne lige saa talrige som Ved den ame- 

rikanste Landing. 
Kejseren kyssede Broderen paa begge 

Kinder og syntes overordentlig glad 
ved at se ham hjemme igen. Priner 
syntes overordentlig tilfreds med Rei- 
sen og Amerikanerne i det hele taget, 
og vilde nu, da han har faaet hvilet ud, 
gerne gøre det om igen. 

Kur for Tcering —- Warner's Miit- 
Wine of Tas- sykup. det bevste Hain-mid- 
del paa Jorden, hell-redet en Fokkslelfe paa 
ccn Dag, Mit-»der btuges i Tibe· 25c og 50k. 

Anbefaling. 
Danish Luth. Publ. House, Blair, Neb. 

Angaaende vor ny Symastine ,Dan- 
steten Nr. 1«, da er vi mseget vel til- 
freds med den. J. M. Frandfen, 

Ord, Nebr. 


