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Mlinnefst«« 

Little — Northern Pacific 'Depot i 
Galls nedbrændte 2 Okt. 

— Moorhead 27be Sept. 'En Be
lønning af $1500 er udsat fvr' Paegn-
Helsen af dem, som røvede Northern 
Pacific Tränet ved Glyndon. Sherif-
fen har en Mand, som kan -gierftjettbe 
)bcm. U. S. Marshals ̂ og Detektiver 

er paa Jagt efter SRøotrøt. 

f— Eieren af et Hus i Syd Minne
apolis har anlagt Søgsmaal om Ska-
deserstatning mod ^Minneapolis Tri-
tømte", for Bladet havde havt.en Histo
rie om at der spøgte i Huset. Siden 
ckan ikke Eieren saa Folk til at^o i det. 
Han antages at funne saa Erstatning, 
chvis^e som^har Boet der vil afiägge ^d 

-.paa, at be blev saa flr«mt af Spøgelses-
Ihistortyt, at de ikke turde være der. 

— Det veftgaaende N. P. Pasager-
tog blev Nat til 26. Sept.^ stanset mel--
lem Moorhead og ©lystdon as L stærkt 
bevabnede og maskerede Møvere. 

tduktør Corcoran og Bremseren blev 
drevne ombord paa Lokomotivet og 
Postvogne^, som var nærmest /bette kup 
let fra, hoorpaa der kjørtes -et Stykke 
iBet. og Ælter stansedes. Førstida mær-
kede Roserne, at be ikke havde med Er-

-presvognen som det selvfølgelig havbe 
været deres Hovedformal at plyndre, 
løg da de iC5e vovede at reise titøcge ef
ter den tvang de KonduLtøren og Loko 
•mattoføre«« at give sig de Penge, de 
ihaude •.paa sig , (ca. S49) samt gjorde 
Zndbrud, i.Postvognen ag ftjal enbet re
gistrerede Breve. Hvor meget :Penge 
disse indeholdt, vides ikkc, men Beløbet 
antages ikke at have varet stort. Der-
paa forsvanvj de, idet be befalede Føre-
remnttjøreti Retnirrg «f Moorhead 
Der var. et start 3lntaL Pas>ageve, og 
-diSfeidtev <«Mget forbawjti, da Toget 
stansede. Koatraktør Geo. Foloy fra 
Fargo var en «f dem, og Han gik straks 
ud farae.ubfmbe Aarsage«. men maatte 
skynde,sig ind t igjen, da e« af Reverne 
i mlcksatF«lb truede med «t flyde ham. 
Passagerne forrest«» med Skräk-
iteit, idet Röverne ikke. gjorte noget Kor-
iføg pae at plyndre de«. — Stucks 
Lokomotivet med Postvoz«en naaebe 
Moorhead. bleviSkfoertet meldt, og She-
ciff 93ob£ir..meb cn. h#l Flok Assistenter 
Hav sig steals: til at eftersøge Støverwuj 
Paa Lok»motlvet«f»ndtes et start Kva«-
tem Dyn««»:t,>somdet yistnpk havde væ-

And-ro Ktator. 

Neal Doch, Prbhibttionens ' Fader, 
bøde i Portland, Maine, anden Okt. 

— O. A. Tveitmv truer i Nye Nor
manben med Jnjuriesøgsmaal mod An-' 
breas Sinbelie. 

— Den gule Feber i New Orleans 
raser ganske slemt i Byen, "«ten udbreder 
sig ikke til andre Steder. 

— Edward Bellamy, forfatteren as 
Looking Backward, <t syg og er 
reist til Colorado sorat forsøge at kom 
nte til KrSster Men. 

— De« første Onsdag i Oktober hol-
des der Druefester pae mange Steder 
her i Landet fornemmelig i Wisconsin. 
Disse Druefester tzoldes'som Berendt til 
Minde om Leif Miksons ''Opdagelse af 
Vinland. 

— Rometvedt, Præsident for ny 
Hardanger Salonen, er ofreist til Tole
do, Oregon. Thomas I. Thomson, 
Vice Prösident for samme Foretagende 
agter til Vinteren at -begynde en Korre-
spondancefloie. I ©emmer har han 
været Bestyrer af Maierist i Starbuck, 
Minn. 

— I Ehsrches Ferry ?blev forrige 
Uge arresteret 3 Blmdgrisc fordi de tkke 
havde Regjeringslivenje.—,. Nordman 
den". 

Htierfor gjSr ikke Republikanerne 
Nord Dakota noget «for at faa vät den
ne Ordning med Megjemngslicense 
Prohibitionsstaterne. De "sy nes at væ 
re vel tilfreds med den, -kviteserer den 
ikte eitflflng. Var der Äke Regierings 
license, vilde Regjeringen chjälpe dem 
med Ubtiyfcbdl'fMt af den ulovlige Trafik. 

mæng meb ham og sigtebe med Revol
veren mod Manbens Bryst. Derefter 
begyndte Skydningen. Jeg kastede mig 
paa Jorden og laa der, til alt var otier. 
Sherrlffen läste i k keop noget Papir. 
Anthony Benovitch sagde, at ha» var i 
yvende Geled. Sheriffen raickte noget; 

berester greb han Vibnet i Kraven, sig-
tede med Revolver mod ham. Derefter 
gav Sheriffen Ordre til at skyde. Ret
ten ansaa, at der ver hørt Vidnesbyrd 
nok til at opretheide AtÄlagen mod 
Sheriffen og hans Deputerede. Hver 
as disse paalagdes «t stille $5,000 
Kaution ligeoeetfor Tiltalen <for Mord 
og $1,000 ligeov erfor TiltaKin for at 
have saaret Mennesker uden at kunne 
paacaabeistg Sebsforsvar. Kautionen 

„NyeiKord." 

ret Hensigts« at he«,t.e til Signing Æ'*8 h°r bo-ti Mofuth 
r <Eo. t over 14 fUr, «en har dtot3 se 

Ja. 24-4>e Setpbr. Mr. 
I. Bryans potttifke Møde i Algona 
Aftes ear feet største Møde, Her, nogen
sinde har været Holbt i Byen Antagelig 
var mindst l<0/@90 Mennesker forsamlet 
for at høre Mr. Bryan, ag Han 1 blev 
hilst med Mblonde BegeiGving. Byen 
var prægtig ^my-Ket i Dagens Anled-
ning. Bryan yelbt en storartet Tale, 
og endfljønt han var noget hcvs> som en 
Følge af, at han isamme Dag havde talt 
to andre Stebar, >saa trængte chcms tttæg« 
-tige Røst dog igjvnaem og gjdosbeuct dybt 
Indtryk pa« elle hans Ttlhörere. Det 
chele var en storfiaaet Fest for Grvsølvs-
partiet, og RepudlÄanerne maatte stikke 

lCtattge drøte Sandheder i fiotranen. 

af Pengeskabet UErpcesvogncn. 

x«urb»L .Iste Ott 1897 

Hr. Redaktør!! 
«Fergus galls (Ugeblad" forlede 

Sept. ser jeg fisse Personers Vidnesbyrd 
til Fordel for De. Graham fro Stinne-

1 apoli« — for at han fan »faa,flere Faa* 
at klippe. Jeg ved.»tichar .Doktorer i 
Fergus Falls, sone -baabe char helbredet 
Sygdomme og fr«6st fra Døden, «en 

idet er jo DoktorensHarretamg, saa man 
tikke behøver a| sætte Zord.og Himmel Z 
Wevögelse for den Sags Skyld. Jeg 
«erogsaa saa heldig eller «heldig, at have 
ilidt Erfaring med Dr. Graham; thi 
har nu behandlet mut Kone i over 4 
SRaonedet, og hun er idag meget boat-
lige«, end ba hun først søgte Ham. 

gfcaar Larson og Tro chman x Ugebla
det paastaar, at Graham holder, hvad 
han lever og gjøt hvad ha* siger, saa 
Ian det >være sandt for deres nedkom
mende, men for mit vedkommende er det 
alt andetand sandt. Jeg ved, at Gra-
ham ikke f (ør, hvad han siger og ikke 
holder, hvad chan lover. 
I et SttzAe er Dr. Graham vore 

Fergus Doktorer aldeles overlegen, og 
det er at träkke Penge ud af sine Oftere. 
En hel Del mere tende siges om denne 
Zing, men jeg vil lade det bero indtil 
videre. . 
/ * ~ Deres med Agtelse, ' -. 
V - " ©. «. ©reiler 

i - øn sov Agent 7 

ø a f f e i  i hvert af de følgende Eyuntier; 
Elay, Douglas, Pope, Grant og Wil-
tie. fflaa kunne tale Engelsk. Skriv 
for «armere Underretning tis I, H. 
Maker, FerM Fags, Wi«n. 

«n'sflflban Folke««ngde i Alg««, »som 
«ar «tilstede ved Brytuts Møde. Dette 
beviser at Folket« »efe at vaagee. ' 

— Tirsdag i forrige Uge blrv She
riff Martin og 64 af hans Depvterede 
arresteret for at ha myrtet 24 Arbeide-! 
re poa ,dåben Sanbetxt ved Lattim«^ 
PennsHlvania, ben 10be September. 
Mange Bidner blev br«gt ind, og For
høret, ber,ihoIbteS i Wilkesbarre, stod 
paa til Onsdag. Mange of Vidnerne 
indrömmede «nder Krydsforhør, at de 
var reist til Lattyner for at faa Ardet-
berne ber ttl ot gaa med paa Streik. 

Martin Siholyck led af et Skudfaar i 
Skulderen. Han jaa Sheriffen midt i 
Seien, hørte, at han sagde noget rg saa 
begyndte Skydningen. Han indrømme-
de, ot han var med.i Folkemassen om 
Morgenen, da Shvrissen sagde, At de 
maatte gaa hjem. Mrs. Ease, |o«.bor 
i Sotlimer, sagde, at hele Nabolaget var 
i Skräk »tb Rygter om, at Streikene 
agtede at ispränge Byen i Luften. Htut 
tog stue Børn og rømte tii,sjelds, og bet; 

samme gjorde flere af Naboerne. Mo« 
th»as Czaja, en af Streikene, sagde, at 
han gik med Streiferne og blev skudt i 
Ryggen. Da u kom til fiattimer, saa 
vi Mand med Rifler. Sheriffen sagde, 
at vi maatte stanse. Sheriffen trak sin 
Revolver og sigtede paa en Mand, som 
bar et Flag. „Hvi» de gaar videre, 
flyder jeg", jagde han. Jeg hlev ban
ge, Sheriffen gik udenfor Flokken, 
sagde noget, eg saa begyndte Skydnin-
gen Andre» Sivar en Strejker sagde: 
Jeg oar i treble eller fjerde Geled af 
Flokken: Jeg saa MSad med " Rifler 
langs Veien, og vi fik yrdre af Sherif-
fen til at stanse, En eller anden fqgde 

paa". Sheriffent Hyjwdge. 

— Venstre har seiret ved Storthings-
oatget for Nordland og Finmarken. 

—- Revolution truer med at bryde 
faa flere Steder i CentralÄmertka. 

— Canada agter at bygge en Jern
bane til G«lb Distrikterne .i Alafla. 

— London li-ste Okt. Pavens 
Svaghed tiltager, »g man rfrygter for at 
ham Me ia« komme sig igjen. 

— Svenskerne charmer .sig nu over, 
At fce «psagde Meöemctgslooen og laber 
ben Bvstrømfkc R^jemng Høre ilde for 

fin Uifarftanb. 

— Den spanske Regjering er traadt 
af. Det antages .et ben liberale Leder 
Sagasta vil danne ben nye Regjering 
og .at than titl tilbyte Cuba Selvstyre 

— Sfølge Telegram over London af 
reiste Fritjof Xlanfcn sra Kristiania ben 
tfte ©&. til Ameriko, hvor Han venter 

holde 50 Foticbeag. H«?sor flal hap 
ha $6'5/®00 'foraiben Prosenter af Ind 
itgterne. 

— Fra Indien -meddeles, Engelst 
•nimibene ^ar iug*et*e »prørjlc Stam
mer^ D»lv af deres Landsbyer er øde 
lagte og deres bejiästebe Taarne 
spmngte -i Lusten. Ospftanden onfeeS 
fordampet. - r, 

— De norske Jernbaner lønner sig 
bed« mg 06ekre, siger „Dan Ifrde Mai" 
Me« «t Ting er Me, sg det > er, 
Frag^vne « Høie. Maar Banm tjener 
Penge« bvcke Styrelsen fette «ed Frag 
ten, menet SSCadet, sue M ̂ odsltaftlen 
oge saa eneget mere. Det es Paa den 
Maade Avrntmnerne lit Ai M Gavn 
fot geilet ' 

— Et Afoffog mod @$<tr<e8 H»v er 
kommet fer Dagens Lys i Waofiau. 
Kor« før d« rttfstfle Sel»h«rfier beføle 
den polske Hovedstad opdagedes bet, at 
der var gravet <* Tunnel under Hoved
gaden og hemewfc Slottet, hvor Ezaren 
skulde tage i»d. Det antages, at Hen-
.sigten var at tøteege ©lottet t gaftw. 
Mere forklædte chfie ^Officerer, der ha« 
be «tåret med i Fovadagendet som Jngi 
nøsex, er arresteret. 

er 

kerne er rasende, men hvad hjälper det. 
De er lamslaaet, og den Sympathi be 
havde, har be tabt. Europa ser paa 
paa bem meb Foragt. Den 26de Sept. 
afholdtes et stort Massemøde i Athen, 
hvori Kong George opsorbrebes til at 
'ortsätte Krigen. Der faldt voldsomme 
Udtalelser mod Kongen eg Kronprinsen. 
En Ministerkrise ventes. Det er al
mindelig antaget, at Grækenland vilde 
hav« faaet bedre Fredsvilkaar havde ilte 
Kester Wilhelm varet. Hans Søster, 
Kronprinsesse Sofie af Gräkenlanb, 
udtalte nylig tit en høitstaaende engelst 
Dame, at Grækenla«ds värste Fiende 
var ikke Sultanen, «en hendes Bror, 
i£«ser Wilhelm. 'r 

— Tom Mann, ben engelske Arbei
derleder er t Norge fortiden sorat saa de 
norste Havnearbeidere til at slutte sig 
.femmen sont be engelske. Han har 
choldt flere Foredrag« Arbeidersamsuu-
det. Tom taler greit og gobt. Hvad 
-han siger er værd høre. Han lader 
Wrøvlet og Fraser« ligge, siger -"De« 
17de Mai". ; : i.. 

— Det paastaasS, at der eksisterer 
en Sammensvärgelse mod President 
M)ioz af Mezico. Det rygtes, at Ar
royo, som anfaldt Presidenten den 16de 
Sept., blev myrdet af medsammensvor-
«e Natten efter. Politichef Velasquez 
var den förste, som tilstod, at Arroyo 
var snigmyrdet, og -han blev berpaa ar
resteret. Dagen «frier fandtes han död i 
Eellen med et Kuglshul i Panden. Nu 
er Fängselsbestyceren arresteret som 
mistænt for at. veuoe. Medvidende t Po li-

Ächesens Død. 

*— Vil kjøbe Grønland. London 
2$be Sept. 3Xt ifortäQeS i kanadifie 
Eircler, at Forenede Staters Regjering 
hor henvendt sig til Danmark med Be-
MNW om at saa tjobc Srønland. 
Ferenede Stater oil gjerne faa fast 
Hold ved Hublcnsttmbet for at kunne 
f«a Havne, naar don nye Rute for Ud-
føu)ci af Kornvarer utabnts op mellem 
Winnipeg og Liverpool. Der tænktes 

paa Bassins Land, men saa gjorde 
England Fordring qcaa dette, og Fore
nede. Stater maatte fre sig om efter et 
andet Land. 

at 

— Hærer Barman blev skudt paa en 
Fifistur i Øksenbolen, Norge oppe mob 
Doøcefjelb. Gjerningsmanben. er en 
Gaardmandssøn t $S^endoIen Ivar 
Brandstah, som har tiljtaaet, at han be
gik Mordqs ifor at saa fat 410a de 40 Kr. 
som ha« fraobe set ben brebte havbe paa 
sig. Pengene havbe han tildels brugt 
op til Slikkem og syet Reste« ,inb i sin 
Bukselining. Det er forfærdeligt, at et 
Mennefle flat itønke saa dybt. 

— Fredsdestemmelserne i de« græfl 
tyrkiske Krig er meget ydmygende sor 
GSrkenland. Der er intet/ som tyber 
paa, at Tyrkiet vil opgive Thessalien, 
før Grækenlanb kan betale bet første 
Afdrag paa KrigSgjtlden. Og hvorle-
des flal det kunne bet, »aar det ikke kan 
faa noget Loan, og Regleringen nästen 
ingen Indtægter har. Grækenlands 
Tolbvæsett er fat under en Komite af 
Vankører, som stal paase, at der betales 
Renter til Tyrvet og de iyfle Kredtto-
rer. Grækenland bestyrer attsaa ikke 
fine egne Finanser. Det er et fuldstæn-
digt Rul. Det havde intet at gjøre med 
Fredsunderhandling««. Stormagter
ne fM dem og undkrftre» kw, Or«. 

Munich, Sept. 1897. 
Til «odhuggeren! 

Ester tolv Dage af det mest anstrLn-
gende Arbeibe og Reisestrabadser, en 
Ma«d>paa min Alder fen vente at nd-
staa, ec,jeg*endelig her i Europas store 
Ølby — og ved fuldkommen Helbred. 
Fra de« Ttb jeg forlob St. Petersburg, 
12 Daze siben, har (eg set og undersøgt 
ikke ateee be fortrinligste .Agerbrugs 
Strækninger i Sydrusland men ogsaa 
et stort Llreal af Psterrig-ilngarn og 
GaUclen, (togang Port af Poland, men 
nu tilherende, bet østerrigfke Keiserrige) 
hvor Avling as be sorfljellige Kornvarer 
er Hovebinteressen. Tre Dage >i be la
vere Donan-Provinser var al den Tid, 
som trængtes iil af overbevise mig om 
dereS store Muligheder, naar Kondi
tionerne er gunstige, men bet indeværende 
Aar et et af de mest uheldige paa tange 
Tider. Alt bet tfovtre Land langs Do
nau fra dets Munding opover til en 
Afftand af 200 Mil.ovenfor Puda-Pest 
er au saa tørt og s«a .afbrändt som den 
store „American Defect", og Avlinge« 
er »«sten fuldstændigt mislykket. Jeg 
saa ingen Hvedeagre, ifotn vi vilde be
tragte eætb at indhøste, og paa mange 
Agre, fem tegnede godt ep til 1ste Juli, 
staar Uslingen endnu — visnet og 
forladt. Jeg kan ogsaa tillægge, at den 
samme Tilstand tillige hersker næsten 
over hele stilige Rusland. 

Fra Donas-Dalen fortsatte jeg med 
Nattræn til öolaithia», i den øvre 
Dniester Dal eg fulgte Elven opøver til 
dens Udspring. Fra sidstnævnte By tit 
Cracvw i østerrigst Galicien gik vor Vei 
nordover Karpater Fjelbene. Op
stigningen var let og hurtig, »g vi var 
snart i et 'Klimat, hvor be hebe Binde 
fra BesarabienS og Lilleasiens Sletter 
wgen anden Jnbflydelse havde, end at 
be dnnstsyldte Skyer, som havde passeret 
over de efbrSndte og viSnebe Marker i 
Donau Provinserne, veb stne Sammen 
støb med HøilandetS og Fjeldenes kolbe 
StrMme frembragte Ngesig Reg» fet 

hele ben nordlige Heldning. Fra den 
russifle Grænse, hvor Son Altesse 
Imperial AlexanderWen satte os frt 
og overlod os til hans keiserlige Höihed 
Franz Josephs Barmhjertighed, til Byen 
Cracow — ja endog ttl Wien — var 
Landets Forholde mere gunstige end 
noget andet Sted, jeg endnu har set i 
Europa. Den store Fjeldheldning ligger 
helt i Galicien, Østerrig, et Torstens 
9©ble mellem Magterne Rusland, Tysk-
land og Østerrig, er en Region af stor 
Frugtbarheb og ©kjønheb — er til 
Overflødighed vandet of Hundreder af 
ismoa Elve eller Bække fra Karpater 
Fjeldene. Den af Kløver og Blaagras 
frodige og grønne Eng, næsten färdig 
for Ljaaen for anden Slaat, minder mig 
om Kentuckys Blaagras Marter i Juni 
Maaned. Hvede Avlingen her, almin-
delig liden af Udstrækning, var allerede 
stækket, og ©törrelfen og Antallet «s 
Stakkene gav mig Indtrykket af, at Hø
sten her har varet rig. Medens vi stand
fede i en liden By for Middag, under
søgte jeg ende! Agre t Nærheden for at 

hvad Jordbund bet er. Den er itke 
paa langt när saa sort som vor, men 
ligner mere ben lysere Jorb paa det hsi-
ere Land i Reb River Dalen. Men med 
not af Regn, naar det trænges, og ben 
mest suldtomne Dyrkning jeg nogensinde 
har set, faar de nästen uden Undtagelse 
gode Staringer. Jeg saa ikke i Ruslanb 
saa gob Jord, som den Sebste i vor Dal, 
og jeg er fulbkommen overbevist om, at 
meb faaban Drift forn er «Iminbelig her, 
kan vi mere end fordoble Bæksten. I 
Donitz Basinet almindelig kjendi som 
„Tschornorzimo" besøgte jeg en Farm, 
hvor the Muzhiks netop var iförd 
meb at forberebe Grunden for næste 
Aars Avling. Den første Proces var 
Pløining, og bertil Plotning, som vore 
Farmere vilbe letlbe besværlig. Plogen 
blev truttet af en mager, hafositltet Hest, 
og hele DagSvärket blev ikke 14 Acre. 
Plogen var en "Bull tongue" (om 
«bette betyder Träplog eller haad bet er, 
veb ikke Oversätteren) meb et fiarpt Plog
jern foran. Hver Ptogfør var mindre 
end 6 Tommer breb og heller ikke tørnet 
omkring. Men hver Før var ligesaa 
dyb som breb. Ester Plogen tom en 
<8ut meb en Klubbe og knuste elle Klum
per for at gjøre Jorden faa løs som 
muligt. Ester Gutten meb Klubben kom 
eta anden kjørende meb en halvfulle», 
«ager Hest sorspåndt en trätinbet Har» 
— og endnu en anden mager Hest, Gut 
og Harv — ben stbste meb smaa Staal 
tinder. Tinderne paa benne var tæt og 
stak en 6 Tommer neb i Jorden, 
standsede og saa paa biSfe Harve et Par 
Timer. Der var mange saabanne ibrug, 
og ingen Fläk af Grunb blev forladt, 
før Joeben var jaa fut og muldret som 
en Aantee Løg seng. Denne Methobe, 
ber er saa arbeibSsom og tungvindt som 
vel mulig, er almindelig over nesten 
hver Hoederegion i Europa. Dette har 
vel sin Grund deri, at SønberneS Jorb-
stykker er faa smaa og ArbeiberneS Løn
ninger saa everorbentltg lave. Paa en 
anben Ager saa jeg en Muzhik arbeibe 
Jorden meb en Spabe — ikke en Spade 
som en hos os, men et Instrument meb 
et langt smalt Blad og bentSkaft. Han 
gravebe op Grunden tit en Dybbe af 20 
Tommer eller mere, og en Gut meb 
Klubbe fulgte og bankebe Klumperne 
[iftylker färbig for Harven. Jeg haaber 
vort Lanb albrig blir rebnceret til en 
faaban Stilling, at flige Methober bltr 
nødvendige, enbfljjønt jeg tror, vt kan 
lire meget af økonomist Jorbbrug veb 
omhyggelig Observation af bisse Natur« 
born# Methober. Meb faa Unbtagelscr 
skjære# Agrene baabe i Rusland og 
Merrig-Ungarn med Sigd eller Cra 
die. Waflineri bruges bore paa be 
store Herregaarde. Mnzhik'Tartaren 
eller be originale Slavoner, hvis Gaarde 
ikke indeholder over tre eller fire Acre 
har ingen Brug for Maskineri, ingen 
Brug for noget nyt paa fin Itlle Gaarb 
og afflaar alle Tilbud af den snille (t) 
Mafltnagent — undertiden voldsomt 
med fin Høgaffel af TrL. Der er meget 
faa Træflemaskiner i Europa — t Rus
land og Østerrig-Ungarn yderst Helden. 
Flygelen eller „Tuften", svm mange kat« 
det den, og som var t Brng et halvt 
Aarhundrede fiden, f#mt Stengulvet,; 

hvor Okser og Hester trampede Kornet 
ud meb sit monotone tramp, tramp, 
tramp runbt over Stengulvet, er be 
Maskiner, som bruges ved Tröskningen 
her. Kornet renses i Vinden saaledes, 
at det tømmes ud af et Maal nogle Fod 
ra Jorden, saa Vinden faar Anledning 

ttl at blaase ud Avner og andet Ukrud. 
Dermed er det færdigt for Markedet, 
men indeholder fra 12 tit 20 p@t. af 
Ugrasfrö og andet Ukrudt. 

Jeg ønsker ikke at fpaa, hvad Resul
tatet as de nuvärende europäipfc Tilstande 
kan bli, heller ikke bør jeg spekulere paa 
Udsigterne for vore egne Hvedeprodu
center, men Situationen, font jeg har 
set den i alle de store hocbeprobucerenbe 
Egne i Rusland og Østerrig-Ungarn, 
fremtvinger den Overbevisning, ät ber 
ikke er et Punb bec sor Ubförfel. Jeg 
traf og talte meb Hr. General Agent 
G. B. Tracy for McConnic Mastin 
Co. i Rusland, og han underrettede mig 
om, »at saavidt han vibjle og troede, er 
der ikke nok Kornvarer tit Sæd og 
Hjemmeforbrug, og han baserede sin 
Mening paa Oversigten over hele Area-
let indenfor hans Territorium, hvor 
Kornvarer produceres. Han beskrev 
Stillingen i Rusland udførligt, og bet 
svarer godt til Stillingen som jeg fandt 
ben i Ungarn og iöaltan Provinserne — 
indbefattende Donau Dalen østenfor 
Jem Gahs og søndensor Karpater 
Fjeldene. Fjeldbygberne i Europa har 
havt en god Sommer, og deres Avling 
er udmattet, men Udstrækningen sam
menlignet med de enorme Agerstræknin
ger i Rusland og Vsterrig-Ungarn og 
be andre Donau Lande, hvorfra Udfør
selen almindelig kommer, er saa liben og 
Befolkningen at brødføde deraf saa stor, 
at jeg er overbevist om, Europa tränger 
mere Hvede, end Amerika kan paa nogen 
Maade skaffe. Jeg gjør ikke denne Pap
stand uden Eftertanke. Min Mening 
er baseret paa min egen Undersøgelse 
støttet af Rapporter as faa paalibelige 
Mänd, forn jeg har været istand tit at 
sinde paa nästen hvert Sted, jeg har 
varet. Jeg raader ikke vort Folk til at 
„holde" sitt Hvede, for jeg hor tilforn 
•set det ukloge i saabant Raab, • men jeg 
siger til bem: unberseg Stillingen om» 
hyggelig. Hvad jeg har meddelt et, 
saavidt jeg ved, sandt. Med faaban 
Kunbflab til Basis kan enhver banne flg 
.en Mening og haWe berefter. 

Jeg stat forblive her to Dage og hvile 
og ubføre enbel Skrivning, hvoretter jeg 
agter at gaa ttl Paris over Sweitz. I 
mit næste Brev flal jeg give big en tort 
Beskrivelse af htiab jeg har set i øvre 
Donau og t Savarten. Paa Grænsen 
af Gallaen faa jeg Farmhufe og Byg» 
ntnger og Folkeliv saa ligt vort eget, at 
bet ear rent sornøieligt. Men mere 
derom, naar jeg er tommen hjem igjen; 

AgtelseSsuldt, 
v : '  F r a n k  J o e  S .  

DSdsfald. 

Min kjSré Hustru, meb hvem jeg har 
levet et lykkeligt Samliv t ca. 15 Aar, 
afgik veb Døben ben 29be September, 
1897, ester et kort og smertelig Sygleie» 
Hun var sødt i Danmark og var ved sin 
Død 35 Aar gammel. Hun begravedes 
fra Union Hall, Underwood, og hvilet 
nu paa FnntenighebenS Gravlunb fem» 
utesteds. 

Til alle bem, som under henbes Syg
bom saavelsom veb henbes Begravelse. 
viste os saamegen Deltagelse frembåre* 
herveb min hjertlige Tak. 

Nils Andersen« 
Torbenfljolb Oct. l. 'S? 1 'H 

— Fem Explosioner af Dampmaskiner 
i Træflningen rapporterebeS sidste Uge 
fra Nord Dakota. 4 Den 30te exploberte 
en Kjedel veb Tower Ctty og bræbte to 
JÄonb. Afflaffelfeit af Loven om In
spektion af Dampkjebler i 91, D. var et 
Fttlgreb heder bet. 

z^/eg har nogle fea udsøgte, opdyrkede 
Q Forme meb 160 Acres Land hver, i ben 
Mberømte Med Rwer Dal 1 Mmnefota 

for Salg meget billigt. Kontant eller 
Afbetaling ester Zvnske. 

Tilskriv ' 
L. Lambersoa, 

Wqrren,Min«> , 


