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ROBERT 
En Kulmine opdaget tre 

Mil fra Viborg, S. D. 
Det paastaas, at der er fundet Kuj 
paa Mk. Latiens Farm syd for Stvan 
Late. For nogle Aar siden traf Mr. 
Mc. Ballen, idet han grov en Bis-nd 
paa samme Plads, paa en Kulaare 
160 Fod i Jotden. Han gik ille igen- 
nein Laget, men fslte sig overbevist 
om, at det var fleke Fod tykt. Den 
Gang tog man Kul fta hallet. De 
btændte got-L 
·J sidste Uge blev Brsdrene Jodnson, 

som tidligete levede ved Beresfotd, in- 

teresserede og sit en »Mining experi« 
shertiL Han gis over Grunden med 
Jnstkumenter og etllcerede, at der sin- 
des Kul not til, at det tan lsnne 
sig at udminete dem. En Vorma- 
stine er i Atbejde, og det vil itte date 

lange, for vi vil vide, i hvilken Udstræk- 
ning stul sindes. Brødkene Johnson 
hat sittet Farmen for et Aar, og de vil 
ikte spare hvetten Tid eller Penge for 
at udvitle Minem 

LuftstibpaaScenen zwil- 
le raffinerede Midler New-Yorker-Te- 
atrene man betjene sig af for at lolle 

Publikum til fig, faar man en Fore- 
stillinzs am, naar man heter, hvad det 

mægtige Etat-Team i denne Tid by- 
der paa. Styllet hedder ,,Opdagernes 
Menge-« Heliindeni Stykket bliver 

bottført nf en Bandit, hoem hun staat 
i Vejen i en Arvesag, og Bortførelsen 
ster — pr. Ball-Jn. Man set forft den- 
ne blivc fnldt. overværer, bvorledes 
Heltinden ooermandes og anbringes i 
Gondolen, hdorpaa Ballonen gaar til 
Veij. Etrats efter fremftillet Scenen 
de hsiere Regioner, vg man set et andet 

Lufistib dutte ftem i Baggrunden7 i 

dette sidder »Opdagernes Konge« og 
tilraaber den unge Pige, at hun stal 
vckre ved godt Mod. Forbkyderen i den 
anden Ballon gribes nu af en fkygte- 
lig Lphidselfe, lsftet den sikætflagne 
unge Pige op og kaster bende over Gan- 
dolens Rand. Publikum set hende 
styrte gennem Luften lige ned mod et 

Kirtetaatm som det lyktes hende at 

faa fat i. Heldigvis er det et ftyrbart 
Luftstib, »Opdagetnes Konge« har; 
han ncktmer sig med sin Ballen, gkibet 
den sitrende Kvinde i sine starke Arme 

og trælter hende ind i·Gondvlen. Sam- 
ti.dig læntter den anden Ballon, For- 
bkyderen ftnrter til Jotden og knuses. 
Man mener, at denne Ballonkataftrofe 
vil trætte fuldt Hus hele Sæsonem 
men et det fundt2 

Et Regnestyktr. En Laster 
veb en af »Ehe public schools« —- vi 

nævner ikte, hvor — modtog nylig spl- 
genve Brev fra en Faden »Maafte 
jseg turve bede Dem hetefter Dags give 
min Zøn nogle lettere Hjemmekegne- 
stotter. Fokleden gasv de ham folgende 
Opgave: Naar 4 Gallons Øl fylder 
32 Flasiek, book mange Flasiet fyl- 
der da 9 GallonsL M regnet-e hele 
Aftenen, uden at det var os muligt at 
finde ud deeaf, og min SIn grad og 

sagde, at han vilde ille i Stole den nee- 

fte Dag· Jeg maatte detfot lobe 9 

Gallons Ol, shvillet ille et saa morfomt 
og saa maatte vi desuden laane en 

Mengde Flasket. Vi fyldte nu Øllet 
paa Flasterne, og Refultatet hat mi.n 
Ssn opskrevet og medbringer det fom 
Svar paa Opgaven. Jeg ved ikke, 
om betet kigtigt, da vi mutig hat spildt 
noget Øl ved Onkhældningew —- E. 
S. Beet saa venlig nceste Gang at reg- 
ne med Band, da jeg tkte kan vedblive 
at ksbe Ol«. — 

Jkke tenf ærdig. En Kone 
i Minnesota That anssgt om Skilsmis- 
se fta sin Mand, fordi han i 3 Aar 
ikke hat taget et Bad og tun tager ten 

Skjorte paa hver tredjeUge- 

Er Ietetpkauisaacf Brug Dr Tho- 
mas’ Elecmc Dil. hoc Der-S Apoteteru 

Penge brændtr. MountVet- 
non, Jll» 27. Okt. En ejendomknelig 
Jldløs udbrød i Dag i Mr. Cooks 
Stote i Phoenix-Bloct. Under Af- 
iapning af Benin rev en Mund en 

Tendstih og sieblikkelig stod hele Sto- 
ten i Flammen Dr- Mr. Cook ikke 

holder as Banter, staoise han alle fjne·. 
Penge stjulte part forstellige Siedet i 

Ejendommem under sin Seng og i’ 
Lasset med falste Bunde rundt om i. 
Butikken —- Ca. 30,000 Dollars red-» 
dedes, men et betydeligi Belsb stack 
veete beendi. —- Mr. Cook var neer 

bleven tvalt af Gas og ng under eii 
Forssg paa at tedde et Bei-b underi 
Sengen. F 

Hsj Alder. Simon Raphaed 
uden Tvivl den ældste Borger i New; 
York, dsde nylig i en Aldet af msi 
Aar Jndtil han var 100 Aar, since-! stod han sin egen Dkygoods -Forret-- 
ning Han cfterlader sig 7 Born, 45 
Bornebørn og 28 Bstnebsrns Born» 

i 

Stor Ga ve. Olietongen Johnl 
D. Roctcfeller hat V. Ost stænket en! 
halv Million Dollars til Teachers Col-i 
lege ved Columbia Universitei. Der eti 
dog det Vilkaar knyttet til Gaven, at 

Ilniverfitetet inden en vis Tid sinsser 
et lige saa stort Beløb ; 

Brand It Paul, Nebr» 7l 
Ort J Gaak MZkges m 1 btev ,,?Zsj 
West Cornet Gtocery«, den enefte Trek- ( bngning paa Byens førsie Handels- 
stieg, odelagt as Jld. Varelagereij 
keddedes,1nen blev en Del bestadiget af 
Band. Bande Bygning nq Varelager 
er agsuterct Lin Jldenö Optomst vi- s 
des intet. li 

V ck l t et T o g. New Orleans, 
27. Ott. Dei nordgaaende Tog paa 

Mississippi Valley Routen, som afgil« 
herka i Aftes ni 10 15 lob of Spo-l 
ket og væltede syd for Baton Rouge 
som Folge af, at det lpb ind i en Flol 
Keeaiueer. Engeneet Harry Hehl- 
man af New Orleans og en fort 
Teamp blev dræbt. Jngen af Passa- 
geretne Mundes-, siønt mange af dem 

lun undslap som ved et Vidunder. 

Plyndret paa Gaben for 
8,000 D o l l a e s. Appleton, Wis. 
29. Okt. Martin Cornelius, en rig 
Saloonteepct her of Byen, blev sildig 
i Afies «»holdt op« og plyndeet for 
8,000 Dollnm Han var lige kom- 

men hjem fra Oflosh, hvoe han 
vilde lobe »real Estate«, og dette for- 
tlater,hvorfor ban gil med saa stor en 

Sum. Da Røverne havve bemægtiget 
sig Pengene, abvakede de ham imod at 

gøre Ansirig og forsvandt ned ad en 

møek Si.degade, 

Banlhvoelving sprengt» 
Rochestee, N. J» 29. Okt. Banlhvælv- 
ningen i Charles K. Kctap’s Privat- 
banl i Sodus blev tidlig i Morges 
sprengt med Dynamii. Slsnl Cieren 
ilke vil angive sit Tabs Stsrrelse, me- 

nes det at vcere 85,000· Jlle alene 

chelvningeth men ogfaa selve Bank- 

bngningen et betydelig demoleret ved 

Etsplosionem 

» Mita«kelmanden« Dowiela- 
der til at have adslillig Vanslelighed 
med at holde Sagecne gaaende i Zion 
City, Jll» og nogle af de Fortetningee, 
-han hat begyndt, et efter Foelydende 
paa Fallittens Rand. «Doltoren« hat 
verfor maattet gste en ne) Kraftan- 
strengelse for at tilvejebeinge flerei 
Penge. Dei hebt-en at »cn gkod« sit-i sene i Chicago itle længere vil sælgei 
Vater til Butilterne i Dowies By, og" 
et af dem stal enbog have taget Sltidt 
til at faa sit Tilgodehavende ved Ub- 

pantning. 

Konfisteret Opium- Se- 
attle, Wash» 29. Oli. —- 80 Pund 
Opi«um, fom den linestsle Hovmester 
paa Toldttydseren Gedney forspgte at 

indfmugle fra Viktoria til Seattle, 
’blev i Dag ionfislerei af Toll-inmitt- 
retnc. Kineseten var allerede i For- 
vejen fængslet for Forsøg paa at 

smugle Landsmænd ind ad samme Vej. 
Rei mærlelig er bog den Freihed at 

vælge et Regeringsslib til Smugling. 

Hun robede hom. Cshilagty 
29. Okt. James Hunden stjal i Dag 
i en til Trængsel fyldi Spokvogn en 

Diamantnaal til Værdi 200 Dollats 
fra Mægler E. S. Pile: men da han 
just vilde fjcetne sig med den, raabie 

en elegant klcedt Dame: »Ein den 
Naal tilbage, eller jeg gsr Allarm!« 
Politibetjeni Chatles Johnfon, der 
horie belie, satte eftct Fyren, fom lsb 
Beil paa ad Van Buten Street. Ved 
DeatbotnSireei havdeMcengden over- 

mandet hom, inden Betjenien lom til 
Siede· 

New YorksBuget fok1903. 
New Yotl, 29. Ott. Dei blev i Dag 
belendtgjott, at Bugettet for ,,the City 
of New York« for Aaret 1908 er 9«··, 
«119,031 Dollars, 1,500,569 Dollaks 
mere end i indevcercnde Aar. 

Bankrsveri. Des Moines 
Ja» 28. Okt. Fire maslerede Bandit- 
ter køvcde i Morges Kl. 4 k-«7f)() Dol- 
larg fra ,,the Prairie City Stute 
Bank«. Otte Dynamitpatroner munt- 
te anvendcs for at sprcenge Pengesla- 
bet. For de ioq Flugtem assnreke RI- 
verne slere Solon for at strcemme til 

ilende Foll 

»Bei hvide Has« fnart 
færdig. Washington, 28. Oltbr. 
Præsident Roosevelt med Familie vil 

nakste Uge flytie tilbage i det gamle 
»Ovide Hus«, idei 4——5 Veboelsesvæ- 
telfek paa 2. Sol omttent et færdige. 

Kvinder odelaade han1. 
New-York, 28. Oktober. Claube L. 
Stillmann, tidligere Privatselretær 
for Guvetnor Murpshy af New Jer- 
sey, er arrestetet. Hanshar tilvendt sig 
40,000 Dollars fra »the Mukphy 
Varnifh Compagni«, og man onstet nu 

at vide, hvor Pengene er bleven af. 
Dpdagekne ertlærer, at ncesten alle 

Pengene er gaaede til fremmede 
Kvindet og tun yderft faa til hans egen 

Huftm 

Mir-T Catherwood meget 
fyg. Chicago, 28. Oltbt. Den be- 
lendte Forfattcrinde Mrs. Tat-her- 
wood ligger alvotlig syg i sit Hjem 
efter en Operation. Lage-kne, der sta- 
dig vaager bos hende, mener, at hun 
vil overstaa det, sinnt hun endnu itte 

er udenfor Fare. 

Forfatteren Charles 
B e l l d o d. Washington, 28. Oktbr. 
Den vin betendte Fotfatter, Opdra 
get og Shakespeare-Fortoller David 

Charles Bell døde her i Dag af en 

Hiertefygdom 

Bidt fordærvet Hot 
Springs, Jll., 28. Oltbt.. Robert To- 

tune, en 8 Aar gammel Meng, som 
glt fort-i en laenlet Bjørn, blev grebet 
af Binnen, og hele Drengens Hoved 
forfvanvt i Dykets vældige Gab. 

Bjornepasfcken styrtede til og fik 
Dtengen befriet i bevidstlos Tilftand. 
Dei antages desværre, at han vil ds. 

Mrs, Danielsen, Ente efttr Past. 
Jens Danielsen, som dsde i 1894, er 

død i« FatwelL Howavd Go» Nebr- 
dcn 12. Oktober 1902. Hun levede 
altsaa som Ente i over 8 Aar Hun 
hat vætet meget svag i flete Aar og 
dpde efter 10 Dages Sygeleje. Mes. 
Danielsen efterlasek sig tre Sonnet og 
en Dotter, som tun er 14 Aar. Hun 
blev begravet paa Dannebrog Kitte- 
gaard. Præsterne J. P. Heade og 
J Chr. Pederfen "talte ved hendeö 
Baare. 
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Stadt af en Politibe- 
tjen t. Den 20-aarige Otto Lembke 
i Chicago købte fotleden Cigarer, som 
han ikle ansaa det Umagen værd at 
betale og blev derfor meldt til Politi- 
betjent Franl Baginfti. Senere traf 
Betjenten Lemble, der assyrede to Re- 
volvetsiud uden at komme, hvokimod 
ban selv umiddelbart efter sik to Kug- 
ler, en gennem hver Lunge. Der er 
tun lidt haab om at redde hans Liv. 

Fanden dsd. Liget af den 
36-aatige Johan G. Lindbetg fandtes 
i Titödags i- Chicago i Lincoln Pack 
med et sSkudsaar gennem Hovedei. 
Hans Enke, fom bot 363N Franklin 
Stteet, trot, at han er bleven myrdet, 
hvorimod Politiet mener, at han hat 
studt sig selv. Lindberg havde i lan- 
gete Tid vceret syg og uslillet til Ar- 
beide. 

Modtaget Kalb Paftor 
Harald Jener i Plain Nebr. lfxar nu 

fvaret ja til Fialdei fom Laster Ved 

Anzgar College, Huichinson, Minn. 
Stillingen ti.ltræde5 ved Vintertermi.- 
nenö Vegyndelfe, 1. December d. Vl- 

Hjcm fra New York. Dr. 
Vørqlund af Omaha, der i omtrent to 
Manneder hat opholdt fig «l)o"s· sin 
We Sen i Ner York, er nu med Son- 
nen vendt tilbage til Omaba. 

Mortensgaas. Bote Lands- 
mænd af »Den danfte Forening« i 

Omaha afholder Sondag den 9. No- 
vember et cegte daan Mortensaftens- 
ailde med Gaafefteg o- s. o. Det for- 
oentc5, at ca. 100 Par vil deltage i. 
Gildet. Der er usdstedt Jndbydelse til 

Foreningen «Daneho« i Council 
Musik-, og tilrejsende Landsmænd 
tunne indføtes ved Medlemmet. 

F r a A l a f l a. «Den dansie Pio- 
neer" af Gaan Dato striver: Vi 
havde i fortige Uge Fornøjelsen at 

hilse paa en ung Landsmand, He- J. 
M. Jensen, Redattør af "Alasta 
Times«, sder udtommer i Stagtvay, 
Alaska. He. Jenscn, der hat opholdt 
sig i Amerika en shalv Snes Aar, 
er paa en lille Lystrejse i Statekne 
og oender i næste Maaned tilbage til 
Alaska, som han menek har en stor 

iFremtid for sig. Han siger, at der 
cndnu er ftore Penge at tjene deroppe, 
og at Fortetningslivet er ved at 
komme ned til en fund Basis. 
«l)llafta Times« kostet 2 Dollarg om 

Aal-et og har en temmelig ftor Ub- 
bredelse· 

Kommen til Stude. Dan- 
steten Andrev Petetsen blev forleden i 

Nærheden af Fergus Falls, Minn-, 
nverfalden af en rasende Stud, der 

tastede ham til Jorden, stangede ham, 
og trampede paa ham, saa atSkulder- 
bladet og et Ribben blev breitet 

Bagtalelse. Chr. Botter af 
Ehicago blev for et Par Uger siden at- 

resteret under Anklage for «criminal 
libel and slander,« men stillede Kau- 
tion for sit Mode i Reiten. Dette 
Mode, der førft var bestemt til 22. 

Ottbt., er nu udsat til 29. Ottbr. 

Hjemvendt fra Besøg i 
Danmart. He. P. Sorensen 
Boten af Omaha tom forleden tilbage 
fra sin Reife i Danmart. Det am- 

trent stadige Regnvejy medens Or. 
Boten var shjemme, berøvede ham en 

Del af -Gleeden. Han er hentytt over, 
at man i Danmarl lau rejse lhele 
Landet tundt paa ct 30 Kroners Rei- 
setott og gøte Ophold, hvor man 

lviter. Oasaa der danste Mad hat 
smagt hain fortrwsseliat 

Udlan.det. 
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Dewet rejser til Afrika. 
London, 27. Okt. Boergeneral Dewet 
erklærer at han refser til Sydafrika 
1. Nov» og at Botha og Delarey frem- 
dcles hat i Sinde at gæste Amerika- 

Sammenfiød. Londen, d. 
27. Oli. Damperen Haxby·colli.derede 
i Dag med Damperen Collingwood i 
Nordssekk Nærmere Efterkeining 
mangler. 

Anatiisier. Wien, 27. Okt- 
Russisie Autoriteter hat opdaget, at 

Anarlifterne vil mytde Jndenrigsmi- 
nistet Plehoe, og at et Medlem hat for- 
ladt Berlin for at udføte Motdet i St. 
Petersbotg. Ministeren et som en Fan- 
ge i. sit eget Hug, der bevogtes af Sol- 
dater og Opdagere. 

FjortenBørn indebroend- 
te. J den russifle By Tetuschi neb- 
bmndte forleden en Pigesiole, hont- 
ved 14 Born omkotn i Luerne. 

Ei umuligi Forlangende· 
Pan et Sygehug i en af de norste Kny- 
byek blev der for en Tid siden i.ndlagt 
en Pine fra Landet. Hun var megei 
fvag og døde efter et ganfle kort Op- 
hold paa SygehuseL Da Pigen var 

fattig og hendes Hjemfted ukendt, blev 

hun begravet paa Fatiigvæfenets Reg- 
ning. 

En Tid effek, at bei var ordnet, ind- 
løb der en Tag til Sygehuset fplgende 
Bkevt 

»Kerl-re dauter Guri. 
Vi hat Hørt at dø skal Vcere død. 

Men det lan vi ikke tru. flulde det al- 

ligevel vcere faa vil Vi Bede dig ende- 
li.g saa en Af fygeplejersiene til at Stri- 
Ve til Os; saa vi lan faa Høre hont- 
ledes Du haver det. 

Venlig Hiler 
N. R. 

— l 
Solens Fyrste. Sshahen cifr 

Persien bærer folgende Titel: Kon- 

gernes Konge, Gudernes Konge, Cen- 
tret af Univekset, Vidensiabetnes Kil- 
de, Himlens Fodstammel, Monatk over 

Armeer, der er talrige som Stjemerne, 
mægtige Herster, der er som Solen, og 
hvis Herlighed er som Fi.rmamentet. 

Spanske Soldaten Ma- 

drid, 27. Okt. En Del af Valentin- 
Garnifonen gjerde i Dag Mytteti og 
tscgnndte at raabe Hurra for Republi.k- 
ken. De blcv alle arrefterede og pid- 
siebe. 

Bibler til Børn i Jn- 
dsen. En omfattende Bevcegelse 
fokegaar for ncervcerende i England 
under Lord Nadstocks Ledelse for at 

famle Midler til Anfkasselse af Bibler, 
sag at hveri eneste Born i- Indien, 
som kan lcefe den i Landets Sprog, 
kcm faa sin Bibel. 

Brand i London. London, 
28. Okt. En betydelig Brand paa 
Jarrow-on-Tyne Idelagde i Dag 
»the Cooverative States« og siete Bu- 
tikket. Tabet er 200,000 Dollarz I 

Jtalienfk Damper tren- 

tre t. Max-seines 28. Okt· Der er 

hertil indløben Efterretning om, at 

den italienstc Damper »Elena« er sun- 
ken i Middelhavet. Rygtet siger, at 

en Del af Befcetningen blev reddet. 
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Sidste Nyt 
G u l F e b e r. Washington 30. 

Okt- Mariae-Depardementet hat 
modtaget Efterretning om, at Amb- 
feren »Montgomery« ligger i Kann- 
tæne i sSan Juan, Porto Rico. Den 
var paa Tilbagevejen fria Colombdm 
da et Tilfcelde af gul Febet udbrød 
blandt Mandsiabei. 

Ung Pige afslaar Lege- 
hjæ l p. Wafhingtom 30. Okt. Mifs 
Louife Hoge fra Evanstone, Jll» er 

paa et Bei-g sher blwen angkebet af 
typhoid Feder. Da Familien hoge 
hprer til «Christian Scientifts«, hat 
den unge Pige, til stor Sorg for den 

Familie, hun bessger, ncegtet at mod- 
tage Lcegehjælp. 

Tre Søstre myrdede. 
Wynne, Ark. 29. Okt. —- Tre unge 
Piger,12———17 Aar, Dstre af Thomas 
Gibson, en Velstaaende Negerfarmer, 
blev i Gaar myrdet i deres Hieni. 
Den ældstse var tillige voldtaget. En 
væbnet Styrke af Negere og hvide er 

paa Spor efter Morderne, og faar 
man fat Paa Uhyret, vil der sie kori 
Proces. 

Seks Brandmaend saure- 
de. Minneapolis, 30.0kt. Geist-Eta- 
ae Bygni·ngen, som benyttes af »the 
Minneapolis Paper Company«, neb- 
brcendte i Nat Kl. 12. Varelager for 
83200900 brcendte. En Brandstige 
gik itu med 6 Mænd, der styrtede ned 

paa Gaben. Tre af disse, dexiblandt 
Kaptajn George Smith klev«livsfar- 
ligt kvæftede, 7hvorimod de 8 andre 
kunde gaa til Hospitalet ved egen 
Hjcelp. 

Minneapolis, 31. Okt. H. F. 
Strails Varelager af Kasse, Te og 
Kryderier til Værdi af 20,000 Dol- 
lars blev ødelagt ved Branden i 
,,the Minneapolis Paper Company«. 
Hele Staden er nu ansiaaet til 200, 
00 Dollars. 

Kopper i en Skoles Chiusi- 
go, 30. Okt. Fire og tyve Tilfælde 
af Koppcsygdom er bleven opdaget i 

St Nicholai tysi-katolfte Stole i 
Evanston· ,,T’he Board of Health« 
lnkkede straks Stolen i Dag. 
»Engineer« og to »Tramps« 
drce bte. Oxford, O., 30. Ott. -—— 

Eksprestoget til Chicago ad »Ein- 
cinnati, Hamilton and Dayton 
Routes« havde sidfte Nat et Summen- 
ftød med to løsflupne Fragtoogne. 
M«asiinen, Bagagevvgnen og Postvog- 
nen ødelagdcs. De fplintrede Vogne 
brændte, og Mastinmefter Edward 
Conn samt to ukendte Tramps blev 
dræbte. Jngen af Passagervognene 
løb af Sporct, og ingen af de 60 

Passageres saaredes. 

S k u d t. Pueblo, Colo» 80. Okt. 

Fredericl Roberis stød i Formiddags 
oq laarede dødeligt Mrs. Gharles 
Cooper i et Logishus her i Byew 
Mrs- Cooper, der er stilt fra fin 
Mand, bavde nægtet Frederict Ro- 
berts Ægteftab. Roberts skød bagef- 
ter sig selv. 

Dei er en Fell at tro, at kløendeHæmori 
rhoider ikke Inn helbrededz en Fejl at lide 
en Dag mere end npbvendigh Ooaxsis 
Ointment brin er sieblikkelig Lmdrmkg og varig Helbre elfe. J ethvert Apote , 

50 Team 

J faa Ord. Katem Et Brev 

paa setzten Sider fra Einart Hvad 
i al Verden hat shan at fige Dig?« 

Marie: »Don figer, at han elster 
mig·« 

Dr. Mile’s Antispam Pia-. 
Ei buntem sikkert vq mslideltqt Mist-l tot M elle- 

mrvts vernimm-, Angimekter. Mapevlnr. mittelst-, 
New-sind Jkrltalsilitet, Stola-they stat. Stumm 
Indem-wer hvcrken Volum ellek Ustftn o- Mal-der 
inqu flemme Eitervtrkntnger. 25 Dosts Me. Zu 
Rom-Irr eller sent-es af D r· M i l e I« M e d« c « 
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