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Ame-MI- 
En Mindre Cyklon. 

Crootgtom Minn» Juli 17. — En 
Entlon, Ver fpredte Død og Zwerg- 
gelse over en stor Etrastnina af der 
vestliae IItinnesota og det nitliae Nord- 
Tatota, rasede den lö. di-. Der var 

extentlia to Staune, en ved 5:J:iden og 
en tre Timer senere. Ztor Stabe er; 
anrettet; men da Telearaftraadene erj 
nede nceften oderalt, er det umuligt at 
indliente nøjagtige Lplnåninaen 

Vlandt de Bner, som figes at have 
lidi ftørst Etade eller er suldstasndig 
jevnet med Jordem er Ardocl, Mandel, 
Einerado, Tompfon, Fischen I,Itallort), 
Giblen Jntster, Borup, Ulen og flere 
andre. Flere tnsind Acres Zced er 

odelaah oa flcre Hiindtede Famian 
ninaer og Ildhuse jevnede med Jorden. 

— Fargo, N. D» Juli 17. —- 

Aareth forste Cytlon hat gceftet denne 
Tel af Red Niver Dalen i Forgaars 
Afte5. FolL som sent antom med 
Great Nortbern Beinen, meddeler, at 
Staunens Barte git over en Strcetning 
af 13 Mil langs Jernbanelinien. J 
Merrisield og Thompson er scheuen- 
gelfen stor. Stationen, 2 Kirter og en 

Elevator nedblceste i Thompfon. 
Mindst to bundrede Telearafftolper 
mellem Thompfon oa Merrisseld er 

nedblceste. Fire Bygninaer er odelagt 
i Einerado. 

J :l·ltinnefota lader Storinen til at 
have oæret vcerst i Egnen often- og 
sondenfor Crootston. 

— Farao, N. D» Juli 17. — Til 
Trade for den Masse Nt)ater, som 
verserer, er der ingen Betræftelse paa 
Meddelelferne om, at flere Mennesteliv 
git tabt i StVrmen i Grand Fortk- 
Omean. Fra Kl. 8 i Gaar Aftcs til 
til. 11 i Formiddag var det umuligt 
at tomme i Forbindelfe med det stam- 
herjede Etwa Telefonkompagniet sit 
en Traad i Orden lort for Middag. 

J Bot-un som forst sagdeg at vcere 

jeonet med Jorden, er tun tre Huse 
nedblæste. Flere Farmbygninger slal 
dog viere ødelagte mellem Borup og 
Ulen. 

—- Granv Forts, N. D» Juli 1.7. 
—- J Stotmen blev en gammel Mand 
ved Navn Jesse Thompfon alvorlig 
tvæftet i Nærheden af Merrisield. Hans 
Hus blæfte ned. Alfred Peterson, 
Thomvfons Karl saa Stormen komme 

og ilede til Kelderem men blev greben 
af Binden og fort flere hundrede Fod 
ud i en Majsager uden dog at blive 
alvorlig tvcestet. Efter at Stormen 
var stilnet af, git han tilbage og fandt 
Hufet i-Ruiner, og Thompson liggende 
bevidftlss lige ved Sitten af Aktien- 
vvnen. Det er muligt, at han tan 
Komme sig, hvis han itte hat faaet no- 

gen indvorteö Bestadigelsr. Alle Pyg- 
ninger paa Thompsons Form nedblæ- 
ste. 

— Chatsield, Minn» Juli 17. —- 

De senere Efterretninget om Stormen 
tyder paa, at den anrettede Stade itte 
er saa alvorlig, som man fsrst antog, 
og at ingen Mennester omtom. Stald- 
bygninger og andre Udhuse nedblcefte, 
men ingen Beboelseshufe git med i 
denne Del af Daten. J Dugdale, tyve 
Mil oftenfor Ctootöton, blev Ton-n 
Hamen og to Bygninger sdelagtr. 
Stsrst Stade et anrettet sorn Folge af 
Haglstormem J Polk County er Av- 
lingen sdelagt i en Strcetning 25 Mil 
lang og fta site til otte Mil beed. 

—- Ada, Minn., Juli 16. — En 
Tornado rasede her i Countyet i Gaar 
Aftes. Countytasserer Hellands Form- 
bygninger er alle Oelagt Ben Arch- 
bachs og A. C. Tvedts Staldbygninger 
nedblcestr. Hans Austinsons Vaaningg- 
huö nedblæste7 Familien reddede sig ved 
at gaa i Kælderen Jntet Mennesteliv 
gis tabt. J Ada blev itte anden Stade 
anrettet end, at flere Vinduestuder 
hattet-. 

Uvejr. 
Plattsmouth, Nebr. Juli 18. — 

Der blev anrettet megen Stade her i; 
Byen ved en voldsotn Regn sidste Naht 
Regnen blev ved 9 Timer til et lige-; 
rem Stybtud, vg« git dereftee atter 

jzvee til ftadig- Natteregn. Der faldts 

8.65 Tommer. Nu er alle Aal-b fulde 
af Band, Broerne er siyllebe bort — og 
en stor Tel af Missouri Pacisic’s Spor 
er siettede 

Pan alt Lavland staat Vandet højt 
og Sædcn er mange Siedet ødelagt. 
J Byen er alle Kceldre fulde af Band, 
og sauledes er store Værdiet for Kob- 
mcendene gaaet tabt. 

Der er i Dag sendt de 8 ftørfte hy- 
draulisle Pumper, man lunde opdtive, 
berned til at oppumpe Vandei fra 
Byens Gader. 

II· Il- Ist 

Fergus Falls, Minn., Juli 17. —- 

Mellem 6 og 7 Kvadratmil i Ottet 
Tail Couniy hærgebes forleden af en 

Haglftotm, og det meste af Avlingen er 

vdelagi. 
si- n- si- 

Auftin, Minn» Juli 17. — Den 
Haglstorm, som gil over en Dei af 
Minnesota, ødelagde Avling og anden 
Ejendom i Townships Sargent, Plea- 
fants Valley og Racine i Mover Conn- 
ty og ind i Fillmore County over et 
Stykke Land Paa 100 Miles Bredde og 
20 Miles Længde. 

La Crosse, Wis» Juli 17. —- Denne 
Egn hat attet vierei hjemspgt af et 
stinkt Tordenvejr, ledsaget af Regn og 
Hagi. Mangfolbige Actes Land med 

Mass, Rug og Hvede er saa godt som 
fuldftændig Idelagie Siaden vil gaa 
op i Tusinder af Dollars. 

—- Lynet flog ned i H. J. Johnsons 
Hus og Idelagde Mel-lerne i et Bee- 
telse, hvot site Born laa og fov, men 

Bornene var usiadtr. 

De tusindeTing 
En norst Protest. J An- 

ledning af en Artitel om afdøde 
Fonnand Hoyme hat nogle norfte 
Prccftet af den forenede Bitte fundet 
sig foranledigede til at freintomme medi 
folgende Protest: 

Hr. Exil Jensen var en af FotmandT 
Hoymeg Plager, medens han leoede. 
Men naar Formanb Hoyme i fits-del- 
modighed tanlte alt, havde ingen anben 
den Gang Ret til at fige noget. 

Anderledes et det nu, naar han er 

ded. Nu burde han faa hvile rolig ii 
sin Grav. J en Livsbestrivelse af vor 

leere Fokmand i »Minneapolis Ti- 
dende« og »Amerita« forspger He. Jen- 
sen nandelig talt at begaa Ligran ved 
at gsre ham til Missoutier og paa 
denne Maade ftemftille ham som en, 
der var utro nwd sit Saknfund, og en 

Hytler, hvad lirkeligt Standpunkt an- 

gaar. Eau Claite Kreds’ Prcester, fotn 
i en Aarrætle hat havt Anledning til 
at omgaas Formand Hoyme og here 
hanö Lærestandpunkt fremsat baade 
offentligt og privat, ganste anderledes 
end Hir. Erik Jensen, tan bevidne, at 

Or. Fotmand Hoyme levede og døde 
fom en evangelisk lutherst Kristem ille 
sont en Missourier. 

Vi tillader os derive herved at neb- 

lcegge vor bestemteste Protest mod Or. 
Jensens Fremftilling. 

Joh. Granslou, M. O. Waldai, Pe- 
der Tangjerd, L. Lund Cfsr af Eau 
Claite Kreds), P. B. Tkelftad, A. P. 
Lea, M. C. solicit-, C. Js. Helseim N. 
A. Giete, N. C. Witte, J. C. Hougum, 
H. Luni-, J. E. Nord. 

Augustana College. Can- 
ton, S. D» Juli 17. —- Grundstenen 
til Hovedbygningen ved Augustana 
College blev lagt lher i Gaar. Paftor 
T. H. Dahl, den forenede Kirkes For- 
mand, holdt Festtalem Prof. E. G. 
Land talte paa Engelss. 

G r u so m t. Birmingham, Ala» 
Juli 17. — Willie Cannon, en Neger 
»Ttamp«, som tun er 15 Aar gl» hat 
i Dag bekendt til fstste Politibetjent 
Austin, at han for nyiig hat ihjelsiaaet 
site Born: et sont tilhsrte hvide For- 
asldre, og de andre tte var sotte. Et 
Lig er bleven fundet. Sagen bliver 
nu undersøgt. 

Brændt Neger. Clayton, 
Miss» Juli 17. —- William Ody, en 

Neger, fotn prsvede paa at stende Mifs 
iVirginia Turm-, blev btcendt sidste 
lRat. Den unge Dame var ude paa 

Landet, og medens hun kom korende 
hen ad Landevejen, ooekfaldt Negeken 
hende, trat hende af Vognen med en 

faadan Brujalitet, at hun brætkede 

begge sine Ben. Hjælpen var mer- 

Han fis ikke udført sin Hensigt, da Folt 
var i Ncekhedm saa han maatte flygte. 
Han blev strats greben, ovetheldt med 
Olie, banden til en Parl, og derefter 
brcendt. Pigens Fader tcendte Baa- 
let. Hun henligger i en meget kritift 
Tilftcmd « 

ToMcendstudt. DesMoines, 
Ja» Juli 17. —- Charles J. Feyhem 
fra Fond du Lac, Wis» og Rudolph 
Seifert blev i Dag nær Boone studt i 
et Ordstifte med to »Tramps« med 
hvcm de foretog en fri Køretur paa 
Northwestern Bauen. Feyhern blev 
siudt gennem Maven, og vil maasie dø. 
Den anven blev studt gennem Hovedet, 
og vil maaske leve. De to andre flyg- 
tede. 

General Emith paa Pen- 
fio n L- l i f t e n. Washington, D. E» 
Juli M. — Prcesibeni Roosevelt har 
iretiesnt General Smith samt givei 
bam fin Afsled fra Herren, bog med 

Pension. Zorn Dei vel erindres, var 
det General Smith som gav Major 
Waller Besalan til at ftyde nogle Ind- 
iodte paa Filivpinerne. Waller nd- 
førte Befalingen,1nen blev anklaget 
for en Kriggret Han bleo frilendt, da 
han handlede efter Lrore fra sin over- 

oronede. Nu blev General Smith an- 

llaget for en strigsret meb ovennævnie 
Resultat. 

Jrettescettelfen bar givet Tilfreds- 
heb inoenfor Partiernes Melken De- 
mokratekne er iilfkeds, fordi det nn 

har Vist sig, at de bar Grund til at 
ante over Regeringens Krigsførelse 
paa Filippinerne, og Republitanerne, 
fordi Regt-ringen har visi, at den vil 

straffe al brutal Kkigsførelse. 

Kapiajn Hobson frelser 
e n P i g e. St. Louis, Mo., Juli 17. 
—- Mifs May Corf fra Eaft St. Louis 
lafiede sig selv i Eftekniiddags i Mis- 
sissippi Floden. Kaptajn Hobson, soin 
borede »Merriinac« i Stent i Sonna- 
go Hann, frelste henve. Hun var me- 

get fvag efter dette Styttebab, men er 

bog udenfor Fare. Kaptajnen var vg- 
saa noget medtaget af Turen. 

Præsidentens Reise-. Wash- 
ington, D. C» Juli 16· —- Præsiden- 
ten vil tiltræde sin Reise den 19de 

September. Han Vil gaa til Cincin- 
nati, derfka til Detroit for at over- 

vaere dei Aarsmøde, fom Veteranerne 
fra den spansle Krig afhol'der. Den 
20de vil han i Jndianapolis overvæte 

et andet Veteranmødr. Detfra gaar 
han til Chicago og Springsield, Jll» 
for at overvære Statsudstillingen samt 
des-ge forsiellige Punlier i Wisconsin 
og Mitwelt-ten Han vil blive i Besten 
to Uger ialt for at være tilbage i 
Washington iidligt i Oktober. 

Undlommen Slange. En 

Slange, af den faakaldte »Blacl 
Snale« Akt, som var undiommen fra 
Ringlings Cirlus, medens denne var 

i Sioux City, Ja» viste sig pludfelig 
i hele sin Længde af 6 Fod for Passa- 
geretne i en Jernbanevogn paa Bejen 
mellem Jesserson og Ell Poini, Ja. 
Dei varede ille lange, for hver enesie 
Passager ftod oppe i Scedet og slreg. 
Mændene iscer viste sig som Kujoner, 
thi de flygtede og lob detes lvindelige 
Medpasfagerer i Stillen. Rollen 
om Bord i Spisevognen blev Dagens 
Heli, for han dræbie Slangen med en 

Jldrage· 

Dødeligi Eksperiment. 
Dover, N. Y» Juli 16. —- Miss Em- 
ma H. Ring, som i Fjot af Dr. C. 
D. Barney lod stg indsprsjte Tærings- 
stof i Hensigt at vife, at Dr. Kochs 
Leere er urigtig, er nu dsd af Tæting. 

G a a et u n d e r. Manila, Juli 
17. —- En voldsom Tyfon gik den 14. 
og 15. Juli over de sydlige Øer. Den 
amerikanste Toldlutter »Shearwaier« 
gil under i Siotmen i Ncrrheden af 
Øen Marinduque, og 19 Mand af 
dens Besæining, indbefaitet 8 Ameri- 
lanere, drulnede. 

C UDODUDOSODODGDODC 

ZDanstOtlmcritanstZ chssUsszCdehAethssTc 
Dunst am. Sport· Paa 

Epoktgomraadet har de Danfte bedst 
Held med sig paa Cytlebanen· For- 
nden den verdenistendte Ellegaard, sotn 
liidtil tun bar opereret i Europa, er de 
Tanfte i Amerika i Fla. ,,Ugebl.« re- 

præsenterede nf en Champion, E. 
stirnnnet sont forrige Lørdag vandt 
forite Pris— i et stort Leid 

« 

Et. Louig, 
i hviltet Its-'- Cyllister deltoa. Han 
dar den enefte af alle Konturrenterne, 
som begnndte fra ,,3cratch«, alle de an- 

dre band-: større og mindre Forfprang. 
List-et var 20 Mil, som ban tilbage- 
laade i 52 Min» 46 og to Femtedelg 
Eelund J Folge St. Louig Bladene 
er Gunnet den bedste Landeoejgrytter 
i Besten; i Fjor brød han 1l)0 Mils 
Neun-dem som før bar veeret 5 Timer 
kn: Minutter; Grunnet satte den ned 
til J Time! 40 Minutter. Pan fne- 
dættet Grund bar han lørt 14 Mil i 
45 Minntter R Erstanden den bedste 
Retord for denne Distance var før 
Grnnnet 49 Minutter s; Sekundet 

Zendt hjem. Tet bled for no- 

aen Tid siden omtalt, at en nna danst 
Pige var bleven braat til Rimsinge- 
anstalten i Lincoln, efter at den Mand, 
nun havde stcenlet sin Kcerliahed, badde 
forladt liende da var rejft til Mündi- 
nerne. tin Pastor Bloch hat siden, i 
Fla. »D. D. P.« taget fig af den ulyt- 
telige Kvindes Sag, og da hun tun hat 
opddldt siq tort Tid her i Landet og 
var nden Slaegt og Venner, har han, 
vw at gaa fra Dør til Dor, faaet ind- 
sarnlet et Belka stort not til at sende 
den unge Pige hjem til Danmark. 

Forleden blev hun hentet fra Sinds- 
smeanstalten, og Pastor Bloch ledsa- 
aede hende senere til Chicago. 

SocialistensDatterstal 
vcereGrevinde. Svlvia U. Pio, 
som hat været anfat i Civiltjeneste- 
departementet i City Hall, Chicago, er 

afrejst til sit Fodeland, Danmark, 
kwor hun stal giftes med Grev Knuth 
til Knuthenbdra, Bandholmsgaard, 
Lolland, Medlem af en af Dantnarts 
meft betendte rige Adelsfamilier. 

Mifs Pio traf i Januar d. A. Grev 
Knuth, sont var paa en Reife rundt 
Jorden, i Miami, Florida. Senere 
tom Greven, der rejfte incognito, til 
Chicago, og erholdt Moderens, Mrs. 
Pios Samtytke til at cegte hendes 
Dattet. Dernceft indhentedes Sam- 
tytte fra Gtevens Paar-tende i Dan- 
mart, og dette kom for en Maaneds 
Tid siden tilligemed Jndbydelse til 
Miss Pio om sttaks at komme til Dan- 
mark. 

Den unge Piges Fader var den i sin 
Tid meget omtalte Socialistfører 
Louis Albert France-is Pio, født den 
14de December 1841 i Rostilsde. 

Vi nieddelek i denne Anledning hans 
Levnedsløb. Pio blev Student i· 
1859 og gjorde 1867 et Aars Tid Tie- 
nefte fom sztnant. Han syslede me- 

get med Foltesagnslitteratuten og nd- 
gav 1869 et lille Sttift «Sagnet om 

Holger Danste«. J 1870 blev han 
Poststriver i Kobenhavm men tog ne- 

ste Aar sm Afsted for at hengive sig 
udeluttende til socialistist Agitation. 
Han paabegyndte Udgivelsen af, Bladet 
»Socialisten« og begyndte at holde 
offentlige Arbejdermsder, og reiste til 
Genf, hvor han tnyttede thbindelle 
med Forbundet ,,Jnternationale«, og 
efter sin Tilbagetomst blev han i 
Marts 1872 Stormester for den dan- 
ste Afdeling, sont fnart talte 9,000 
Medlemmet, hvoraf5,000 i Its-ben- 
bavn. J ,,Socialiften« forte han en 

bestandig heftigen Agitation for en 

focialistist Republil og en fnldstændig 
Omvceltning af Samfundsforholdene 
»und eller mod Loven«. Da Pio hav- 
de sammentaldt et Foltemøde til den 
site Maj 1872 og tiltrodö for Politiets 
Forbud gentog Opfotdringen, bled 
han Aftenen forud fcengflet sammen 
med sin Fetter, Harald Brix, og en 

anden Hjcelpek, Poul Geleff. Da MI- 
·det alligevel blev afholdt, blev Pio der- 
for og for sin øvrige Færd sat under» 
Tiltale og i 1879 » af Højefteret dømt 
ti15 Aars Forbedtingshusstraf. Han 
blev benaadet i 1875 og genoptog sam- 

l 

;:nen ined Geleff lldaioelsen as »SocialJ 
idemotraten«: men i Martg 1877 drog 
Ihan Ineo Politietg Hilrlp til Amerika. 
lHer i Landet oirkede lian til Telg som 
iJournalist oa var saaledesz i sin Tid 
Hjiedarbejder ved »Taal«-ladet« og 
»Norden« i Cl)icaao. For onitrent ti 
Aar siden anlaade han en skandinavisl 
sioloni i Florida. Her paadrog lian 
sia en Feder, l)ooras lfian dode i 1894 
i Cl)ici«iao.v 

tssn JJiinisterLs Roman. 
Blandt de Reisende til Europa sidste 
llae var Mr- oa Mrkz Richard 
Toiongend sra Washington samt dereg 

l -«»itter, Misg Mathilde Jowngena og 
fdm Mike Minister i Washington Mk. 

iConstantin Brun. De seilede alle oaa 
ldet saninie Skib »Sit. Paul«, vg Mr. 
oa Ver Tonmgend vil opbolde sia ved 

sorstelliae tyske Badesteder. Minister 
Brnn ital vcere deres Gcest slere Gange 
i Eominerens Lob· 

Denne stelle-S Afrejse har bragt nyt 
jLiv i en lille roniantisk Historie, som 
isortalteo i Washingtons Selskabs- 
itredse sidste Binter, og som, endskønt 
Jden aldrig er bleven positin bekræftet, 
;dog baerer viLsse Sandhedsmærker. Den 
aaar i Fla. »D. D. P.« ud paa, at den 
danste Minister, der for Aar tilbage 
bejlede til Mr5. Townsends Haand, 
nu bar overført sin Karlighed paa ben- 
des Datter, og at et Giftermaal mellem 

ide to tan stilles i Udsigt. 
I Miss. Tolvsend er en Datter af den 
lafdøde store Jernbanemagnat William 
Scott i Pennsylvania Som una Pige 
bleo bnn i Paris belendt nied den da 
aanste nnae Dinlomal Brun, men Fa- 
deren vilde ikte hore Tale om Mate- 
stab mellern dem. Efter sin Hjemlomst 
til Amerika blev hun et Aarstid senere 

»aift med Richard H. Townsend fra 
’Philadelphia. Da Brun for syv Aar 
siden kom til Washington som danst 
Minister, fandt han sin Ungdoms 
Karlialied svm ung Matrone bosat i 
Forbundshovedstadem levende i et Ink- 
leliat LEgtestab og førende et stort 
Hiis. Brun havde aldrig gistet sig. 

i Belendtslabet blev sornyet, vg han 
sblev en slittig Gæst i det Townsendste 
iHus. Snart begyndte han at interes- 

Isere sig for Hufets tolvaarige, smulke 
»Datter Mathilde, og denne Interesse 
steg, esterhaanden som hun voksede op 
og blev ung Pige. For to Aar siden 
anholdt han formelt om hendes Haand, 
men Mr. Townsend ncegtede da at tage 
Sagen i Betragtning. Han erklærede, 
at hans Datter fokst maatte indføres l 
Selskabslivet og leere Verden lidt at 
tende, før der kunde voere Tale om at 
hun lunde sorlove sig. 

J Vinter blev Miss Mathilda ind- 
ført i Selstabslivet og var bl. a. en as 
de mest beundtede unge Damer ved 
Miss Roosevelts DebutbaL Hun er 
en fuldendt blond Sinon-lied, slank og 
gratiøs. Hun er Arving til en For- 
mue, der giver en Jndtcegt af over 

80,000 Dollars vm Aaret. 
Brun er noget over syrre, men set ti 

Aar yngre ud. Hans diplomatiste 
Karriere har ille vceret scerlig brillant, 
men han hat dog forstaaet at vinde 

i de hervcerende Regeringsembedsmcends 
lgode Villie. Det siges, at han .sornvlig 
what ansagt om at blive forslvttet til 

f PlakiT 
» 

l Dsdssald. J LIrdagT den 
;12. Juli dode en af de gamle Nybyg- 
ngre paa Fremonl Butter-, Nebr» An- 
ders Sondermarl. Den afdsde, der 
var født 1821 i Vendsyssel, Danmark, 
blev saaledes over 81 Aar gammel. 
Han kom for mange Aar siden her til 
Lsandet og vandrede med Mormonerne 
fka Omaha til Utah. 

For ca. 5 Aar siden døde den gamles 
Huftru. 2 Sonner overlever ham, 
mens 2 Døtre er døde for nogleAar 
siden. Den ene af dem var gift med 
Mads Hausen, der bor ved Blair, 
Nebr» denianden med Claus Andersen 
i Colfax Co. Den ene af Sonnerne 
bor paa Fremont Ballen H 

J Mandags den 14. Juli begravedesj 
gamle Anders Sondermark, der i de; 
senere Aar ligesom Bornene vendtei 
tilbage til den luthersie Kirke, under 
stor Deltagelse sra den dansie evgl.-J 
luth. Kitte, hvor Pastor A. W-. Lund 

iforrettede Begravelsen. l 

Stdste Nyis 
Pavcn og Munkcnc. 

» 
Rom, Juli 19. —- J den saa meget 

Iomspurqte Zug anqaaende JJi untene 
paa Filippinerne Vil Paven nu felv til 
at handle. Dei meddeles i Rom, at 
Haus« Helligbed er meget misfornøjet 
mcd den ji«-Baade, hvorpaa Kardinal- 
raadet hat grebei Sagen an i sin For- 
handling med Dommer Tast. 

Paven siges nu at Ville annullere 
Kardinolraadets Fremgangsmaade og 
opløse det, ioei han erklærer, at de 
amerikunfke Firav er bereitigede. Han 
vil da forhandle med Dommer Taft 
personliut. 

England og Kinn. 

London, Juli 18. —- Lord Lands- 
downe erklcerede i Dag paa en Fore- 

spørgfel i Overhuset, at England Var 

villig til at mndtage Erstatningssum- 
men fxa Kina paa en 8 Aar-s Sølv- 
bis-oft 

Anarkift arrcsterct. 
London, Juli 18. ——— Her kommer 

en Meddelelse fra Milano, Italien, om 

at der ved Bra, i Nærheden af Turin, 
er bleven arrefieret en ung Vorber, som 
nylig ankom fra Paterson, N. J. Han 
lalder sig Tonnetti og erklcerer sig for 

’Auarkist. Man hat konfisietet Papi- 
lrer i hans BopæL og disfe viser, at 
Tonneiti Var uDvalgi til at myrde 
iKonqem der for nylig kom gennem 
Bra t en Motorvogn, kørende ud til 

Hine ncerliggende Krongodfer 

Judvaudringcn. 
Washington Juli 18. — J Lobet 

af sidste Regnskabsaar er der indvan- 
drei 160,825 flere end i dets fore- 
gaaende. 

Alene Forøgelserne er betydelige. 
For Norges og Danmarks Vedtom- 
mende indvandrede henholdsvis 5,236 

.og 2,005 flere end i det foregaaende 
Begnfkabsaar. Fra Norge tom ialt 
il7,484. Tallet fra Danmark er itke 

!opgivet, da den paagaeldensde Statistik 
tun hat medtaget de Lande, der hat 
størft Jndvandringsantal, men naar 

Jndoandrerforøgelsen er over 2000, 
lan Tallet viftnok scrttes til mellem 5 
og 6000 Dunste. 

Veiret. 
Fra alle Kanter kommer der Mel- 

ding om, at stcerk Regn er falden — 

og har anrettet en hel Del Stude, — 

faaledes et Skybrud ved Viper, Kan. 
Regn med Overspømmelse Paa en Del 
af Mellem-Jowa, samt paa Blatts- 
flodens Enge i Nebraska. 

Oscår Il. 
De Herrer A· Mortensen F- Co» 

126 E. Kinzie St» Chicago, Jll» hat 
lige modtaget Telegram, at «Oscar 
2.« forlod Kriftianssand den 18. Juli 
med 787 Passagerer og ventes at ville 
være i New York Mandag den 28. d. 
M. Kong Oscar af Sverrig-Norge 
undersøgte Stibet Degen for det for- 
lod Kristianssand og var meget tit- 
freds med det. 

Smukkesarmc 
er til Salg i det store danskc Settleincnt 
ved Rnskim Nebr. 

Alle Starr-elfen 
Pris: 20—25 Dollars pr. Akte. 

» Udsigt til god Host. 
: Sundt Klima, godt Band, rig Malt-ford- 
1 

Nit. Dexsomksbtc Land i Fior, forans 
ledigct vcd mine Betendtgsrelfer, er svært 
tilfredse. . 

En god Slagtcforretning for Salg. 

Det er Farineyjom eies afAmeriianere, 
jeg icelgcr. Dunste sælger ikkc, i hvert 
Fald ikte uden meget hoj Pris. 

Striv og faa enhver Oplysning. 
J. L Weitergaard, 

Box 154 Nuikim Nebr. 

Til Salg. 
En god Mcelkeforretning. 9 Kander 

daglig. Billig paa Grund af Sngdom. 
Adr.: 4416 Union Ave» Chicago, Jll- 


