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Aarets Afgrøde. 
Majshøften uden Lige i ; 

Landets Historie. 

Andre Scedarter. i 
Landsbrugsdepartementets nyligl 

udgivne Maanedsrappvrt stadfæfier 
alle tidligere Forudsigelser om, at 
deite Aar vilde blive ualmindelig rigi 
for Bestens og Nordveftens Farmere. 
Okfaa Osten og Syden hat faaet en 

kig Hsst i Ack. ( 
Majsudbyttet er det sinkste hidind-H 

til i Landeis Historie. Dei overstisV 
get den rige Avl i 1902 med 117,-H 
000,000 Bushels. Lande-is famlede 
Majsavl anslaas til 2,640,,000000» 
Bushens. J de syv let-mid- Majs- ; 
states sattes den til æ6,000,00t0j Busheis mere end i Fjor o4 
Nordvestssiater har 32, 000,000 mere 

end i Fior. 
Foraarshveden giver 32,000,000 

mere end i Fior. 
Slaar man lldsbytiet af Maj5, 

Foraars- og Vinterhvede samtnen, 
bliver Udbytiei 131,000,000 større 
end Avlen i 1904. Tager vi Mai-z, 
Hinde, Havre, Rug og Byg tilsam- 
men, da bliver Forholdet mellem i 

Fjor og i Aar saaledes: i Fjor 4,079, 
000,000 og i Aar: 4,424,072,000. 

Og hvad Kvaliteten angaar, da er 

den bedre i Aar end i de naermest fors- 
gaaende Aar for alle Kornsorters 
Vedkonimende, Byg undiagen 

Udsigterne fvr Mujsen er ikie for- 
andr-« stort fra 1. Sept. iil l. Okt. 
Bejret hat de fleste Siedet over hele 
Majsbeliet begunsiiget dens ModJ 
ning Fra Staierne Jllinois, Ne- 
braska Indiana, Kentuciy og Okla-» 
hmna var Rapporierne lige de to; 
Daioer. J Missouri var der en; 
Nedgang af 4 Print-T i Kansas og 
Texas af 1 Poini. J Minnesota og 
Wisconsin var der en Opgang as Z 

Poinis, i Syd Dakota 4 Poinis, i 

Iowa 2 og i Ohio 1 Poini. ! 

Hvedeaolen er ogfaa mere end Mid- 
delshpst. Havreavlen er cverordentiigi 
rig, 939,3? 2,000 Bufhels mod 894,- » 

595,000 i Fior. — Kariosselavlen er 
mindre end i de tre sidft forudgaaende 
Aar 

850,000 for Dr. Bei-rings 
Hemmelighed. 

"En af New Yortg rigesie og bede 
kendte Borgere (hvis Navn foreløbiz 
flulde holdes hemmeligt, men siden 
siges at være Henry Phippg) hat nd- 
lcvet 850,000 til et Fund, fom stal 
fotcereg den tnfke Viden«sta-b5mand, 
Prof· Dr. Beheian hvis ban straks 
vil meddele Offentligheden det Mid- 
del mod Tæting, som han nylig hat 
meddelt den internationale Kongkeö 
i Paris, at han hat opdaget. Den 
eneste Betingelfe for at give de 50,.· 
000 ek, at Behandlingen af kompetente 
Lager stal erilcetes for heldig. 

Dei siges, at den kompetente Lcege, 
fom Phipps vil Have Ettlcering fra 
om Aukens Vikckning, er Dr. Lan-—- 
renee Flieh fom et Overlæge ved 
Phipsps »Tubetculosis Institute« i 

Philadelphia. Han er nu i Paris til 
den Kongres, som Dr. Behring hat 
lundgjott sin Dpdagekse for. 

Fea Fort Dodge, Iowa, meldes der 
om, at Opførelsen af en Anstalt for 
Behandling as Tubettulose - Syg- 
donrme formodentlig viI blive udsat 
ventende pao Dr. Behrings Opdagels 
se. Et Selstab med det Fokmaal It 

opfsre en faadan Anstalt ventes at 
ville bede Jowa Legislatur om 8100,- 
000 i dette Die-neu — Flere venter 

altfaa paa, at Dr. Behking stal med- 
tele Ossentligheden sin Den-agele 
hvad jo ikke er underligt, derivm den 
et, hvad den givee sig ud for —- en 

Kur for See-eing. 

En Tillidsmqnd. 

Den bekendte engelste Redaltør af 
,,Rev«iew of Review«, Mr. W. T- 
Stead, hat faaet Czarens Tilladexle 
lil at holde Fondng i Rusland an- 

gaaende Deltagelfe i Jndenrigsipoli- 
litten- 

Stead hat imidlertid nu meddell 

sin Son, Henry Stead, der i Mellem- 
tiden ledek ,,Review of Reviews«, at 

han allerede er i Gang med at holde 
disse Fotedrag. 

Qver for en Jnterviewer fra »Das- 
ly News« erllcetet Henry Stead, at 

Faderen allerede i lang Tid har ver- 

r-.t megel vel anset ved Hosset i St. 
Petersborg. Da Czaten saa udsendle 
sit Duma Manffest, besiuttede W. 
T. Stead at tejse til Russland og 
jøge at opnaa Tilladelse til at stuldeke 
de tusstsle indre Fothold. 

Czaren modtog ham attet med stor 
Venlighed —- og under Audienlem 
hvor Sasmlalen færlig drejede sig om 

den kommende Rigsduma, gav Cza- 
ren saa Slead Tilladelse til at be- 

rejse Lanldet og holde Foredrag an- 

c.aaende Reprcesenkantiv Forsam- 
linger. 

Anlagelig haaber Czaren, at det 
slal lylles gennem Steadg Foredrag 
at vinde en Del Venner for den nye 
Forfatning som et Skrkdt hen imod 
del rette Maul. 

Slead traf Czaten sprste Gang i 
1898 —- og han udlaler som sin Dom 
om den unge Monarl: »Jeg siger Gud 
Tal for heim. — Hvis han blot lau 
bevoreg for Rusland, vil han faa 
ftor Betndning. Det mente jeg den- 

gang. Dei menet jeg endnu.« 

Socialisteruc i Tysqund ttuer 

med Generalstrike. 

J Tyfkland, hvok det socialistifte" 
Parti«paa mange Siedet er Ineget 
stinkt, hat entelte Stater og Kom- 
munet for at hindre dette Partig alt 

for ftore anflydelse sagt at begrwnse 
Stemmeth Dette er sauleves ftet i 
Liibeck, hvor der er vedtaget en Cen- 

suslov, fom ganske kvæler Sociali- 
sterneg Jndfltfoelse og antagelig vil 
lomme til at holde dem nede for en 

længere Fremtid. J Hamburg out- 

gaaes man med en lignende Inn-holds- 
regel, som dog endnu itte er gennem-» 
fort. 

Disse Stridt hat givet Anledning 
til, at der paa de tyste Sacialifters 
Aarstongkes i Jena er fremfat For- 
slag om en faakaldt politist Masse- 

’sttite, hvor der stulde protesteres mod 

Jndstrænkninger i Arbejdernes Stem- 
metet, kwis yderligete Forspg det- 

paa stulde sinde Sied. Forstaget an- 

befaledes af Bebel og vedtoges mod 
.1.0. Stemmer i den Form, at en po- 
litist Generalsttike i givet Tiikfcelde 
Lan erklceres. Besiutningen tsr kom- 
me til at faa en ille ringe Jndfiydelse 
paa Forsholdeneö U«dvitling i Frem- 
ttden. 

L Bank-Papst i New York. 

J Tirsdags luktedes ,,Coppet Ex- 
change Bank« i New York Det for- 
aarsagede en sinanciel Panik paa Ost- 
jiden. 

Bankens Forfatning havde i nogen 
Tid været mindre god. vSau for :n 

Uges Tid siden døde dens Kasferer, 
George F. Arn-pp. Han var ved en 

Hcendelse falden ud af et Bindu, hed 
det sig. Men de, som havde Penge 
I Bauten, var til-bøjelige til at tro, at 

dan havde taget sig selv af Dage. Fol- 
gen var, at der blev et ualmindeligt 
Rend paa Bau-len. Kott spr Bauten 
inne-de, var der stimlet en saadan 
Masse Mænd og Minder samtnen o«m 

Danke-» at Pontia maatte iikkardeg 

for at hindre Voldsomcheder. 

En Exprefsagent og P100,000 
forfvunden. 

Etspreskompagniet beta- 
ler Summen. 

Fra Bitte-barg Penn. meldes un- 

der 11. ds. at Edward G. Cunclisse, 
en Clert i Adams Etsprestomspagnis 
Tjenefte, er forsvunden samtidig med, 
at en Patste Pengesedler paa s100,- 
000 er bleven horte. Desuden fav- 
nek der PLOOO af et Fund som var 

betroet til Cuncliffes Varetægt. 
Sidfte Mandag Aften lesvetede 

Bank of Pittssburg 8100,000 Ballen 
til Etsprestomspagniet for at sendeg 
til en Bant i Cincinnat-i Pakten mod- 
toges, og Cunclisse tvitterede for den. 

Tirsdag Morgen udeblev han. En 

hurtig Undersøgelse af hans Depar- 
tement viste, at der favnedes 81,000 
og tillige, at de 3100,000 aldrig var 

bleven afleveret til Forsendelse. 
J Cuncliffes Hjem fandt man, at 

han Aftenen forub havde budt sin 
Kone Fatvel og fagt, at han git nd 

tien Aftem og siden var han ikte set. 
Cunclisse er 35 Aar og var en pvet 

Elert, som hat vceret i baade Ameri- 
can, Electkic og United States Ets- 
pregtompagniets Tjeneste. 

Under 12. Ott. meddeles fra Cin- 
cinnati, at faa fnart Etgpreskompag- 
niet o-;)dagede. at Pengene var bleven 

stjaalen, medens de Var i en af deres 

Betjentes Hemden sendte det Summen 
til Firft National Bank pr. Telegraf. 

Fra Pittgburg telegraferes, at Ty- 
reriet endnu (den 12.) er en Hemm- 
lighed. En Fisker, som sistede i Ohio- 
itoden i Tirsdag, fortæller, at han 
hat set en Mand i Busiene paa Jst-IV- 
tbkeddern Han holdt paa at tlippe sit 
eaet Haar for et SpejL Ogsaa fta 
Minneapolis meldes der om, at man 

mener at have set Cuncliffe paa et Ho- 
tel der. Men man hat flet intet sittekt 
Spor af ham. 

Ny Lpstand i Rnsland. 

Fra De første ire Tage i deime Uge 
mele der om ny Opstand og ils-Mig- 
beder i Russland, færlig i Mogtom 

Fta Tiflig, Kantas115, bereit-es om 

volosom Kamp Sondag Nat mellem 

Foltemasier og Kosakker. Foltej ta- 

itede Bomber, og Kofakterne skød .ned 

stach 
Lg fra Mostow meddeles der om 

et regulcert Slag i Sondags mellem 

stritende Arbejdere og Kosakten Trop- 
pekne assyrede flete starpe Salve-r paa 
Striterne, ng disse svarede med Re- 

volverskuv og Stentasi. 
Om Oftenes Tal ties der- 

Men det sorgelig interessantefte 
er det Optrin, som nu paafulgte. 
Mcend, Kvinder og Bøkn blev slwbt 
til Pladsen foran Byprwfekteng Reis- 
loskale og indeftængi der. Og nu be- 

gyndte et frygteligt Skuespii. Der 
blev opstkllet to Linier af udvalgte 
Sokdatek, mefi Kosakker, og Qstene 
blev nu tvungne til at lobe Sspids- 
rod mellem Soldatettckkkernc Oftene 
for denne umennesielige Brutaliiet 
bliver wungen til at losbe Spidsrod 
indtil de faldek, befvimede eller døende. 

Beteiningerne fta de senete Dage 
viier tun en Fortsætielse af, hvad der 

begyndte i Søndags og i Mandags s-— 

Kamip mellem Strikekne og Myndig- 
hederne og deres lydige Tjenere —- 

Soldaierne, Kosakkernr. 80,000 Ar- 

»bejdere er paa Strike, og irods For- 
bud hat 2,000 asf dem holdt Møde Ig 

kstuttet at fortsætte Striken. Arbei- 
bete of de forstellige Jndustrier striker 
s——— Ttypografer hindre Udgivelsen af 
Byens Avifer, Sspotvognstrafikken 
lammes, Bagerstriken stasber Dyrtid i 

,Byen. 
k Striiketne ladet ikke til at ville gi- 
Ide efiet, før detes Krav bliver ins-de- 
kvmmedr. « 

Polygamist i New York. 
Robert Benicker, en ung Mund i 

New York, hat i nogen Tid levet med 
site Koney tre as dem under samme· 
Tag. Han forftod for hver af dem at 
ftjule sit Forhold til de andre. 

Men saa i Tirsdag blev han an- 

holdt. To af hans Koner var kom- 
men til at tale sammen. De var· 

tegge bleven gift med ham af Sen 
-samme Præst. 

»Vi havde tun været gift en kortl 
ITiV«, fagde Norma, »du Robert bragte 
ten -Kvinve, hvis Navn var Emin,l 
smed sig fhtjem Han sagde, at hun varj 
sen Beninde af hans Sø·ster.« Hun blevd jimidlertid, og de to blev kendt ogl 
sfandt ud, at han var gift med en tre- 
itir. Dis-se tre tilsammen føgte ent 
lAdvotat og opdagede snatt, at hanT 
»«t1avde en fjerde Kone andet Steds i; 

!Byen, og han var forlovet med en. 

semte Rinde l 
l 

Da Benic«ter blev opdsaget, tlagedek Thon sig, at han saa saa godt ud, saa 
lxnange sit Lyst til hom. 
l Ja, faadant kan sie i New York, 
lmen strafer bog, saa snart det kom- 

irner for Lyset. 

j Asfutance-Skandalerne. 

Underssøgelserne af Assærerne i de 
tre store Asfurance Selstaber med; 
Hovedstontor i New York, »Equita-.j 
ble«, «Mutual« og »New York LifeH 
fertsættes fremdeleg og ncesten dag-. 
lig afsløtes der Standater af denl 

mest groverende Art. UnderspgelsespI 
ne vil maasie lebe til, at Assurance- 
Selstaberne underlægges Fællesrege-; 

Hrisngens Kontrol· Det tales der i» 

,hvert Fald stættt onl, og Præftdenten 
siges at Dille forelcegge den kommende 

Istongres Sagen gennem sit Budskab. 

Kvægtyvc opdqgede. 

Stoægejere i Noro Dakota og Mon- 
tana er meget interesseret i en Ny- 
hed, fom er lommet fra den nordveft- 
lige Del af N. Dat. i Nærheoen af 
Montanag Graense. 

En Bank-or er blevet arrefteret, 
sordi han hjalp en Tyvebande der Paa 
Eanen med at dcette over dereg Ty- 
oerier. 

J lang Tid hat Kvæg- og Heite- 
tyoe hcerjet de nceonte to Stater i den- 
ne Gan, og man har haft Deteltiver 
nde efter dem. Forleden fil en Duel- 

:iv, som arbejder for et Kvæafirma i 
Montana, fat i en ,,Riistler«. Da ben- 

ne fovspate at undlotnme, blev han 
studi, da han var grebet paa frifk 
Getnina. Paa ham fandt man Breve, 
lom implicerede Bank-ren. 

Det figeH, at naar Politiet faar 
fulb Rede paa Tyvenes Spil, vil et 

Dusin fremragende Mit-nd blive im- 

pliceret. Blandt dem stal vcere en 

Forenede Staters Embedsmand, som 
uden forlhrhdersl Hensigt hat været 

Agent for Tyvene og folgt de stjaalne 
Dyr for dem. 

Sperrig vil vedtage Traktaten. 

Fra Stockholm meldes under U. 

Okt.: SaUDOanligheden taler nu for, 
at Riksdagen den 13. Oktober pral- 
ttst talt enstemmig vil vedtage ster- 
ensskomften i Karlftad. 

J et hemmeligt Møde i Gaar gav 
Sitsatsminkstser Lundeberg detaillere- 
de Qplysninger om det Afsnit i O- 
rerenskomften, fom handlede om Neb- 
lægkjelse asf norsi Grænfefceftninget. 
Det forlyder, at man har fundet 
Statöministerens Meddelelser ungan- 
ensde Monden for .Foeftningsnedlceg- 
geler tilfredsstillende. 

Den af Rigsdagen til Sagens Be- 

handling nedsatte Specialkomite hsar 
cnftemmig in·dsstillet, at Kaklstad -O- 

verensslomssten godkendeö. 

Venczuela-Affæren. 
Mr. W. J. Calhoun, som af Pice- 

sident Rooseoelt var sendt til Venne- 
zuela for at undersøge Mellemvceren-j 
det mellein Prcesident Castro paa den 
ene Side og faa de Forenede Stater 
og dels europæiste Magter paa den 
anden Side, er kommen tilbage efter 
at have udsprt sin Mission Det er 

da fcerlsig »Ihr New York and Ber- 
mudez Asfalt Co.«s Assærer, der hat 
verret Genstand for hans Undersø- 
gelfe. Dette Kompagnis Koncession 
blev nemlig for en Tid siden efter 
Dom asf Venezuelas Højesteret an- 

nulleret, og siden hat det geniagendez 
klaget til Udenrigsdespartemntet i 

W«a"f1nington. Dis-se Klager havde 
fsaa Undersøgelsen til Folge. Dei si- 
ges, at Mr. Calhoun ved sin fornuf- 
tige Optræden stal have vundet Prie- 
sident Castro. Om kort Tid tan vi 

san vente at høre om Resultatet af 
dans Under«spgelse. 

Fra Hav til Han. 

Der meldeg fra St Louis, at der 
er gode Udsinter til, at det snatt vil 

lykles at faa gennemført Telefonfor- 
bindelse mellem New York og Snn 
Francisco Prcrsidenten for de fore- 
nede Tele«fonkompagnier, James B. 
Hoge af Cleoeland, Ohio, siger: » 

,,Vi hnr hidtil haft ftort Held i 
Dort Foretagende Alle de interesse- 
rede Selsknber oil anstaffe sig Fenste- 
klnsses Apsparater. Manne mindre 
Linier med billigt Udstyr uniuligs 
grjorde tidligere Telefomforbindelfe 
Pna lang Affinnd. Ordene kunde itke 
høres over de Traube-, der brugtes. 

Men nu er alle de uafhængine Sel- 
staiber i Ijkissouri qaaet ind paa at 

lsenytte vor Ledning. Dermed er 

Brugen af Telefon paa lang Afftand 
mulingjort.« 

« 

En uetfbrndt Ledning er gennem- 
fort fra Philadelpsbia og Bsaltimore 
til Colorndo, og derfra antes den fort- 
snt over Rocly Mountains til San 
Francisco i en ncer Fremiid. 

Daugherty fpekulecede. 

Ved Undersegelfe af Daugherty- 
Ylssoeren i Peoria, Jlls. er man kom- 
men paa Spor efter hvad dnn har 
brugt de mange Penge til, han har 
ftjanlet fra Stolesondei. Man har 
sporet Vetsler til flere Tusinde Dol- 
lars fra Peoria til Banker i Denoer, 
Crixyple Ereek og andre Steder i Be- 

sten. En Gnldmine, han havde Jn- 
teresfe i, er nu i «receivers« Hemden 

Der er foreløbig lagt Besiag paa 
Daughertns Hjem i Peoria og paa al 
hans Ejendosm i Countiet, og man 

prøver at komme til Kundftab om, 

hvor ellers han har Ejendom, for vg- 

saa at loegge Besiag paa det. 

Er dtt franske Forrædete? 

Fransle Blade fra Paris paaftaar, 
at den tysfle Undervandsbaad, som nn- 

lig liøsb af Staben i Kiel, er bygget 
efter en fransl Jngeniørs Udtasft og 

yet af nøjagtig sIasrnme Tytpe fom de 

fransske Unsdervandsbaade Bladene 
erttlcerery at Planet-ne smaa være 

stjaalet i det frianssie Marineministe- 
rium og folgt til den tyste Regering, 
og de irre-ver en indgaaende Unber- 
jøgelse af Sagen og Afstraffelse af 

Ide flyldige. 
Affløringen hat vakt stor Opsigt og 

er Dagens Samtaleemne. Udleve- 
ringen af Planerne er formentlig 
stet for hal«vandet Aar frden, men det 
er tilsyneladende ensdnu ille lykskedes 
at opdage, hvem den styldjge er. 

Frankrig har ved »Tyveriet fulds 
stændig tckbt sit betydelige Forspring 
i Konstruktion alf Undewandssbaade. 

Danmark og Tyfllqnd. 

Fra København bereites under 11. 
ds» at Udenrigsminister Grev Ra- 
ksen Levetzau udtalte i en Tale i 
Folkethinget den 10. ds. angaaende 
Danmarks Forhold til fremmede Mag- 
ter: 

»Je·q trot, jeg tør sige, at dort 
Forhold til vor sydlige Nabo er ble- 
ret bedre, og fkønt min Siilling ikke 
er saadan, at jeg kan indlade mig 
naa Enkeltheder, iror jeg at turde be- 
bude, at dette bedrede For-hold fnart 
vil bære god Frugt.« 

Temperaturen i Jokdens Jndtr. 

De Laerde ved endnu kun overmaass 
de lidt om, hdorledes Jordens Kerk- 
ne er besiaffenz lde er end iike enige 
ant, hvorvidt denne Kærne er fast, 
ildflydende eller gasformig; men det 
er dog den almindelige Menfng, at 
Temperaturen tiltager, jo dybere man 

kommer ned i J-ordskallen. 
Und-er Simplontunnellens Bygning 

bar man faaet noget nyt Materiale 
Iil Bedømmelsen af deite Forhold. J 
en Dybidse af 2135 Meter under Sim- 
plonbjærgets Tosp fandl man en Tem- 
peratur af 54,3 Grader Celsius. For- 
udsætter man en Temperatur af 0 
Unter 10 Meter under Biergets 
Overflade, kommer man iil et Resul- 
tat, at Bannen iiltager 1 Grad 7or 
hver 39 Meter, man kosmmer dybere 
ned. Ved Maalinger, man hat fou- 
taget andre Steder i Tunnellem km 
man fundet, at Varmen fteg 1 Grad 
for hver 27 Meter. Disse Tal stem- 
mer temmelig nsøje med de Resulta- 
ter, man er kommen til ved Benin- 
gek i forsiellige Bjcergvoerket og Tun- 
neller. 

Prof. Oftedal hjemme. 

lLlscinneapolis - Bladene fortceller, at 
Professor Sven Oftedal er vendt til- 
bage til deres By efter at have op- 
holdt sig i Europa over et Aar. Hart 
Lilbragte 8 Manneder i Grækenland. 
J Athen boede hsan hos en grcrfk Fa- 
milfe for grundig at foette fig ind i det 

græsie Folkesprog, som er meget for- 
ftelligt fra Skrifts«proget, og med sit 
ZProgtalent drev han det vidt, hvad 
han drg ikke siger selv. Han bespgte 
tendte historier Steder paa Fast-lan- 
det og paa Øerne. Hjemvejen tils 
Norge laqde han over Konstantino- 
pel og Balkan«st-aterne, Ungarn, Boh- 
men og Tyskland. J Bulgariens Ho- 
rcdftad Sofia tilbragte han to Uger. 
Han roser Bulgarerne for deres Jn- 
telligens og Driftighed og Ungarerne 
for deres Kcerlighed tHI Frihed. Ser- 
berne gjorde det Jnd ..,k paa hom, at 

ide er sene i Vendingen og ligeglad. 
lDer er en Mangde Ungmer i de For- 
enede Stater, og deres Froender og 
Venner derhjemme forbavsede Pro- 

Lfesforen ved deres Kendsstvrb til ame- 

rikanske Fort-old Nordmcendene be- 
undrede de, ik«ke mindst fotdi de op- 
1øste Unionen med Soetrig, og Prof. 
Oftedal var som Nordmand Gen- 
ftand for Ovationer under en Banket 
i Vudapest. Han var hjemme i Nor- 
ge den 13de August, da den ftore Fol- 
keafftetnning foregik, og han taler om 

den sont den største Begivenhed, hatt 
hat o-plevet. (»Det. vast«««) 

Pan Pincbænken. 

Dersom De fekv eller nogen af 
Deres kære befindet sig paa »Vine- 
bænken«, som en Folge of Gigt, be- 

gynd da st«ra«ks at tage Dr. PMB- 
Kurskm den gamle, velprøsvedc Urte- 

medirin. Den tillaves af Dr. Peter 
Fashrney Fe- Song Co» 112-118 So. 

Hoyne Ave» Chicaqo, Jll. 


