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Minnssotar. 

Elizabeth E. Olesen i Lake Park, er til-
staaet en Enkepension paa $8. per Maaned. 

Dr. Christian Johnson er gjenvalgt til 
Borgermester i Willmar. 

E. Tiberg, der er bømt for Mordet paa 
Ole Johnson i Madison ex tilstaset nyt For
hør. 

Ed. Stephens, en 40-aarig Mand ved 
Fountain, blev overkjørt og dræbt af Trcrnet 
den 14de ds. 

MiNttie Carigan er udnævnt til Postme
ster i Melvin istedetfor Owen Carigan der 
er død. 

Fredrik von Baumback of Alexandria 
er udnævnt til „collectoW internal revenue" 
for Minnesota Distrikt. 

Et Iowa Syndikat har kjødt 20,000 Acres 
af Land i Wilkin County af Northern Paci-
ftc Land Afdeling. Det agter at sende Far-
mere did fra Iowa og opsettle Landet straks. 

Mr. Jesse F. Jones i Minneapolis en 
Forretningsmand og fhv. County Kasserer 
af Hennepin County, skjød sig forleden paa 
sin Hustrues Grav. Han var omtrent 60 
gammel. 

Forrige Uge skjød en Politibetjent 
Zimmermann i Minneapolis en Mand, der 
opgav sit Navn at være Harry Stafford. Det 
har senere vist fig, at Mandens Navn ikke 
var Stafford, og han var et berygtet Subjekt. 

Fra Red Wing meddeltes der forleden, at 
Indianerne paa PrairieJsland var biet ustyr
lige og man ventede et Udbrud. Nu kommer 
den Efterretning, at be kun foibereder sig til 
Krig paa Cuba, ba be liker at kjænipe mob 
Spanien. 

Statsauditpr Dunn vil Holbe Auktion 
over Stats Land paa følgende Steder: Fer
gus Falls, Mandag, 10de Mai;Breckenridge, 
Tirsdag I7de Mai; Wadena, Onsdag 18be 
Mai; Detroit, Torsdag, 19de Mai: Moor-
head, Fredag 20de Mai. Auktionen begyn-
der Kl. 10 Form. 

Et Postbud i St. Paul er afskediget as 
Onkel Sam sorat ha kysset en Kokkepige 
Det er det mest umedgjørlige, vi har seet paa 
lang Tid as vor tjære Onkel. Hvorfor ikke 
heller afskedige Kokkepigen, fordi hun var saa 
bedaarende, at hun kunde forføre en Onkel 
Sams Tjener paa denne Maade? 

Northland Publishing Comp. 
blev Fredag inkorporeret i Minneapolis. 
Jnkorporatørerne er Olaf Rask, Marion S. 
Norelius, E. Albert Sjøstrand og Gustav 
W. Olson. Kompagniet har allerede be-
gyndt Udgivelien af et Maanedsskrift i bet 
engelske Sprog, "The Northlanb Magazin", 
Hvoraf det førsle Nummer allerede er udkom-
met, og hvoraf et Eksemplar er blevet os til
sendt. Det er et vel udstyret Magazin, al-
mindelig Format, 44 Sider stor, med vel-
valgt Læsestof, behandlende skandinaviske 
Emner. Tidsskriftets Opgave skal være at 
fremme skandinaviskeJnteresser,gjøre detEn-
gelsklæsendePublikutn kjendt med skandinavisk 
Historie og Literatur og sociale og økonomi
ske FoiHolbe vedrørende btsse Folk. 

Inspektor McLaughlin har fra Rosebub 
Indianeragenturet tilskrevet en Ven i St. 
Paul, at Sioux Indianerne brænder af Lang-
sel efter at komme til at deltage i Krigen.Den 
berømte gamle Høvding Crow Dod har til
budt Regjeringen; at hatt vil stille et Regi
ment af unge Sioux Krigere til Regjeringens 
Tjeneste. Angaaende Soldaternes Egenska
ber som Soldater skriver Major'McLaughlin: 
»Man kunde af disse Indianere danne en 
Styrke af be fineste irregulære Tropper som 
Verben kjenber. De er uovertræffelige Ryt-
tere, ubmerfebe Skytter, og beres Levevis gi-
ver bein baabe Udholdenhed og Evne til at 
taale et hvilketsomhelst Klimat. SomBlæn-
kere o. lign., ja selv som Linietropper kunde 
de staa ved Siden as hviltesomhelst Tropper. 
Desuden vilde de, særlig under Krigen, være 
tro til det yderste, og man tnnde med fuld-
stændig Tillid betro dem ethvert Hverv. Hvis 
Regjeringen ønfter Indianernes Hjælp, vilde 
intet være lettere end at stille mindst 500a 
Sioux Krigere paa Benene" . 

Andre Stater. 

Vvtt største Trytpapirfabrit t Antcrifa, mu
ligens i hele Verden, vil findes i Michigan, 
naar Udvibelserne as bet nuværettbe Vært ved 
Quinnesec Falls, Dickinson County, bliver 
fulbført i Løbet af Sommeren. Flere hun-
brede Mænd arbeider nu med Udvidelsen 'og 
Forberedringerne, som vil koste $500,000. 
Den uhyre Drivkraft, som Fabriken behøver, 
faaes fra Menominee-Floben ved Hjælp af 
en Dæmning, hvorfra Vandet faar et Fald 
paa 75 Fob. 

Chippewa Falls, Wis., 13de April. De 
400 Møllearbeidere, ber arbeibebe for „Chip
pewa Lumber anb Boom Co.", har streiket for 
10 Timers Dag islébctfor 11. De har en 
Dagløn af $1.25 om Dagen. Arbeiberne 
paastaar, <»t Companiet lovebe dem 10 Ti
mers Ddg, hvis ie vilde stemme for McKin-
ley for President. Arbeiderne er forbitrede 

'Over, at Kompaniet ikke holder, sit Løfte; de 
stemte for MrKinley naturligvis. Compa
niet hä<sagt, at be oil heller slutte gonetnin-

• gett eitbjiabe Arbeiderne faa sit frem. 

Det katolske Nonnekloster t Key West er 
tilbudt Regjeringen som Lajorefh i Tilfælde 
at Krig. Tilbudet er modtaget. 

Fra New Uork meldes ber, at Regjerin-
gen ved at der er spanske Speidere i Byen 
og at der formodentlig blir flere Ärrestatio-
ner gjort da Krigen erklæres. 

Major General Miles, Kommande 
rende af Forenede Staters Arme, udtalte 
forleden, at i Tilfælde af Krig kan {residen-
tea udfalde 12,000,000 Mand som Soldater 

Miss Jofie E. Parter blev valgt til Bor
germester i Kendrick, Idaho, ester en varm 
Valgkamp. Hendes Modtandidat var en as 
Byens mest populære Mænd. 

Engene Eddy, Broder af Kongresmand 
Eddy af Minnesota, er død som Følge as et 
Ulyttestilsælde i Olympia, Wash. Han blev 
rammet as et Stykke Tømmer, som skvat til-
bage ved et Sagbrug der i Byen. 

Konsul General Lee vil bli ubnævnt 
som Kommanderende af et Virginia Kompa
ni as Frivillige, da Krigen bryder ud. Da 
han er godt kjeudt med Forholdene i Cuba, 
antages det, at han vil bli en af de første til 
at gaa div, naar Krigen bryder ud for Alvor 
derover. 

Regjeringen vil fjøbe lOOO Mulæsler og 
holde dem færdige for at tages over til Cuba 
og benyttes forTransportation i det indre af 
Landet, da det er bet kvikkeste Transporta-
tionsmibbel som kan bruges paa benne Tib 
berover, ba ben vaade Sæson er indtraadt 

En ødelæggende Præribrand gik over store 
Strækninger i Beable, Hanb og Spink Coun-
tyer, Syd Dakota, forrige Torsdag. Kvi 
Hø, Huse og anden Eiendom blev ødelagt. 
Mange Familier reddede med Nød og neppe 
Livet. 

Cedar Rapids 12te April. Næsten alle 
Forretningshuse og en stor Del Beboelseshuse 
blev taften ødelagt ved Ildebrand, hvorved 
der foraarsagedes Skade for omtrent 10,000 
Dollars. Byen er ud»n Vandværk og uden 
nogenflags Brandbeskyttelse, og den blev 
saaledes et let Bytte for Flammerne. 

Blandt de paa „Maine" omkomne Dan 
ske nævnes nu ifølge „Dnbrg." ogsaa SophuZ 
Nielsen, ber var Underofficer og som vilbeha 
været færdig med Tjenesten om etpar Maa 
neder, til hvilken Tid han skulde. ha holdt 
Bryllup med en dansk Pige i San Francisco, 
Hedvig Lund. 

Man maa give President McKinley den 
Ros, at hans Budskab, som han i Mandags 
sendte til Kongressen, er et sandt Mesterværk. 
Vi betvivler, at nogen anden Mand i Landet 
vilde være i Stand til at strive saa mange 
Ord, uden med disse at have sagt en eneste 
Ting. Intet Under, at det tog Tid og Om-
tanke at faa lavet et sligt Dokument.—„Den 
Danske Pioneer." 

Williston, N. D. 13de April. Owen 
M. Dean, Udgiver af "Williams County 
Press", trykt i Grinnell, en By 40 Mil her
fra, hvor der ingen Jernbane er, skjød og øje
blikkelig dræbte Hank Schufelt, en berygtet 
Karakter, som forsøgte at skyde Dean forat 
han havde trykt en Artikel om Schufelt an-
gaaende Kreaturtyveri. Dean blev arresteret 
og bragt hertil Byen. 

Amish-Seften, en religiøs Sekt, det er 
ganske meget udbredt blandt Farmerbefolk-
ningen i Wayne og Holmes Eountyer, Ohio, 
har taget Stridt til at udvandre til Michigan 
og danne en Koloni der. ©ettens Ledere 
staar i Underhandlinger om at fjøbe enStræt-
ning Land i den Del af Michigan, som stik-
ker ud i Michiganjjøen og bærer Navnet 
Michiganhalvøen. Blandt andet, som ben
ne Sekt afviger i, kan nævnes: De modsæt
ter sig tvungen Skolegang, .vil ikke betale 
Skoleskatter og vil heller ikke sende sine Børn 
paa Skole. 

For nogle Maaneder siden rømte en 
Prest i Waterloo, Iowa, G. E. Scott, fra 
sin Familie sammen med en ung Pige. Par-
ret blev senere paagrebet og arresteret. Pre-
sten blev befundet at være sindssyg og ind-
sattes i Independence Sindssygeasyl. Han 
leiede sig kort ester et Hus i Byen, hvortil 
hans Familie flyttede, og efter den Tid op
holdt han sig mest hos Familien og sjelden 
paa Anstaltens fidgisteme for Opholdet paa 
benne er afholbt af Black Hawk County,hvis 
Beboere gjentagne Gange har protesteret 
myb bette, og County-Kommissærerne har 
nu besluttet at sagsøge Presten og hans 
Slægtninge for Tilbagebetaling af be for 
Opholbet betalte Penge. 

Jfölge Underretning netop ankommen 
til Olaf Ray i Chicago fra Montreal er Loms 
Le Duc bleven udnævnt til Løitnant for det 
Kompani britiske Infanteritropper, som stal 
asgaa til Dukon River den 15de dennes. 
Tropperne bestaar af et Kompani Infanteri 
paa 100 Mand, 45 Mand Artilleri og 25 
Mand Kavaleri. Dawson City er bestemt 
som Hovedkvarter, og Forberedelser gjøres 
til at opføre nødvendige Bygninger og des
lige til Bekvemmelighed for Mandflab og 
Officerer. Disse Tropper sendes didud forat 
opretholde Orden i den btitiste Del af Gnld-
regionen og vil saaledes have megen Myn
dighed paa de Kanter. Løitnant Louis Le 
Due er en Broder af £)laf Rays Kone og var 
i Chicago under Verdensudstillingen; han er 
en ung Mand paa 32 Aar med en fuldkom
men militær Uddannelse og Afgangseksamen 
fra St. Johns Militærakademi i Montreal. 
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En Mand i Osten har sundet ud, at der 
lader sig giøre at fabrikere Whisky af Sag-
spaaner. Opfindelserne nuförtiden et vid
underlige. 

Der var 11 Selvmord i St. Louis, Mo., 
paa 48 Timer beretter et Bytteblad. McKin
ley Prosperitien maa være kommen tvilagd 
der til Byen. 

Dnponts Krudtmøller ved Wilmington, 
Del., har faaet Bestilling paa for $15,000,= 
000 Krudt for Krigsdepartementet i Wash
ington. Alle Møller gaar for fuld Kraft 
Nat og Dag. 

Spanien har faaet Nys om at Jnsur-
genterne paa Philiphine ZÖerne har faaet Un
derstøttelse af Japan. Hvis dette forholder 
sig at være sandt, kan man ogsaa vente Ube-
hageligheder mellen Spanien og Japan. 

Krigsdepartementet vil ikke fortælle 
hvorKrigsstibene kommer, til at gaa. Det er 
ben ftrængeftc Taushed angaaenbe Flaadens 
Flytning og Sveiser saaat Spanien ikke stal 
faa Underretning hvad den foretager sig. 

Et ndenlandst Blad fkrioer: "Ved at 
gjennemlæse President McKinleys Budstab 
faar man uvilfaarligt det Indtryk, at han 
har strevet bet allermeste deraf i Skjorteær
mer, og at han først henimod Slutningen af 
Budskabet højtidelig iførte sig Frak". 

Pr«fidentens sidste Budflab har vakt 
baabe Harme og byb Skuffelse. I højeste 
Grab umanbigt hat man fundet bet af ham 
at gjemme sig bag Kongressens Skjørter. 
Hans egne Partifæller behandler ham mest 
skaanselløst for hans Beslutsomhed og Mel-
keblande-Politik. "Fargo-Posten". 

Redaktoren af „Trempealeau Herald" 
Miss Alette Goodhue, blev i forrige slemt 
forbrændt. Hendes Klæder blev antændte, 
idet hun var ved at tænde en Lampe, og i et 
Dieblik var hun bedækket af Flammer. Hen-
des Moder og en anden Dame fik Ilden sluk-
tet; men hun fik slemme Brandsaar paaHæn-
derne og i Ansigtet. 

, Rew Kork, 13de April. Vice-Konsul 
Springers, fra Havana har udtalt følgende; 
"Underoandsminet var lagt i HavanasHavn 
før „Maine"s Komme. Vi ved det er Fak
tum tiltrods for den spanske Regjerings Næg
telse. De var lagt under Ordre af spanske 
Officerer og af øvede Mænd og deres Belig-
gettheb var kjendt af mange. Ingen Forskjel 
hvad den fpanfkeRegjering vidste omSpræng-
ningen af "Maine",den er ansvarlig for den. 

Et specielt Telegram til N. 2). World af 
15de ds.: siger, at Presidenten agtet at be-
gynde Krigen med at sende Handelsstibe la
stede med Varer,Klæder og Føde for de hnng-
rige Cubanere og paa samme »Tid sende 20 
Krigsskibe forat beskytte Handelsskibene, samt 
Tropper. De vil toge iland paa en fredelig 
Maade og indtage Forterne. Hvis Spanien 
skyder bet første Skud vil Ktigsstibe "India-
na" og "Iowa" samt Monitorerne "Puri
tan", "Terror og "Amphritite" bombardere 
Havana øjeblikkelig. Man tror at kunne 
skyde ned Forterne i Havana paa 4 Timet. 

I Bismarck arresteredes i Torsdag paa 
Forlangende af Stats Attorney Allen en 
Kvinde ved Navn Kate E. Kern paa et Hotel 
deri Byen for Forbrydelse mob Sæbeligheben. 
Der har hvilet Mistanke paa henbe i læn
gere Tib, og Sagen har vakt overordentlig 
Opsigt. Hun har været Leiet af Sheridan 
House, som hun overtog i September, og 
Stedet har været Gjenstand for megen Om
tale for de Ting, som gik i Svang det under 
hendes Bestyrelse. Hun kom til Bismarck 
fra Valley City og har tidligere drevet For
retning t Willmar. For nogle Dage siden 
forlangte hendes Kreditorer en Receiver ud
nævnt for hende, og E. G. Patterson ansat-
tes som saadan,men hun nægtede at fratræde 
Hotellet, hvorfor hun dengang arresteredes 
for contempt ok court. Hendes Bonds-
mænd traf sig tilbage, da ben nye Artestor-
bre ubstebtes. 

Washington ben 13be April. Repræ
sentanthuset har i Eftermiddag med 324 mob 
20 Stemmer vedtaget den af Udenrigsfomi-
teen rapporterede Resolution om væbnet In
tervention i Cuba. Washington den 13de 
April. Senator Davis, Formand' paa Se
natets UdenrigSfomité, rapporterede idag føl
gende Resolutioner til Senatet: „Eftersom 
de afskyelige Tilstande, som har eksisteret i 
over tre Aar paa Øen Cuba, faa nær vore 
Grænser, har rystet ben moralske Sans hos 
de Forenede Staters Folk, hat været enSkam 
plet paa den kristne Civilisation, idet bet har 
naaet sit Toppuntt i Ødelæggelsen af et For. 
Staters Kampskib nteb 266 af dets Officerer 
og Mandskab under et venskabeligt Besøg i 
Havanas Havn, og ikte længere kan taales. 
som fremholdt af de Forenede Staters Præ-
sident i hans Budflab til Kongressen af Ilte 
April 1898, hvori Kongressen anmodes. om 
at handle. 

Husets Adenrigskomitee rapporterede føl-
gende Resolution til Huset: 

„Besluttet: At Præsidenten herved bemyn
diges til og paalægges at stride ind straks for 
at stanse Krigen paa Cuba til den Ende og i 
den Hensigt, at der tilveiebringes varig Fred 
og Orden der, og at der ved fri Handling af 
Folket der oprettes en egen fast og uafængtg 
Regjering paa Ven Cuba; og Præsidenten er 
herved bemyndiget og befuldmægtiget til at 
anvende de For. Staters Land- og Sømilitær-
magt for at gjentiemføre benne Beslutnings 
Bestemmelse. 
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Udlandet. 

1000 I Bombay, Indien, bør bet over 
om Dagen as ben forte Bylbpejt. 

Ca. t Million Tønder Is er af tyste 
Firmaer blevet bestilt i Norge, da man paa 
Gruiti) af den milde Vinter frygtede for at 
skulle komme til at mangle Is. 

Fra Rom telegraferes den ISbe April, at 
der er forstaaet der, at de europæiske Magter 
vil mægle i Favør af Spanien og Mæglingen 
vil bestaa i .at eit Flaadedemonstration vil 
finde Plads, hvor alle Stormagter vil del-
tage.; 

Amerikanske Dampflibslinier, som har 
Skibe i kubanske og sydamerikanske Vande, 
vil i Tilfælde af Krig leie Skibe til Farten, 
som fører engelsk Flag. Skibe under ameri-
kanst Flag vil være udsat for Plyndring af 
fpanste Kaperstibe. 

London "Daily News" siger om Presi
dent McKinleys Budflab, at det mener Krig 
med Spanien og Forenede Stater ifald Spa-
nien ikke hjemkalder sine Soldater fra Cuba. 
Næsten alle London Aviser spaar, at der blir 
Krig jjitellem Forenede ©tater og Spanien. 

Telefoner i Schweiz. Fra den mind
ste Landsby i Sweitz fan man telefonere tit 
hviltetsomnelst Sted i Landet for 2—8 Cent. 
Instrumenterne, der stadig holdes i den mest 
udmattede Stand, gjør det muligt at høre 
med Tydelighed, hvad der blir sagt selv ont 
Afstanden er nok saa stor. 

Frankrigs ældste Kvinde er Frøten Mar
guerite Chamin. Hun er født 1784 og er 
ettdntf rafl og rørig. Franskmændene, som 
udgjøjr et Folk paa 39 Millioner, har kun 
213 Mennesker paa 100 Aar. I Norge er 
det ÄHun^ceaatinget, i Sverige 18 og i 
Danmark 2. 

"Tordenskjold", er nu overtaget af den 
norske Stat ved Kommandør Mørch. Arm
strongs Garanti gjælder dog endnu. En 
mindre Besætning er reist for at tage Vagt
hold smbotd. Prøveturen stal foregaa den 
29de Mars ; og Antomsten til Norge antages 
at bljhe i Slutningen af April eller i Begyn-
delsen af Mai. 

KjObenhavN den 30te Marts. Ved 
Botgmeptefentanfatolget heri- Byen igaat 
valgtes Socialisternes Liste, bestaaende as F. 
I. Borgbjærg, G. Budde-Lund, A. Hvass, 
A. F: Lamm, Alfred Møller, C. From Peter-
sen og Rudolf Poulsen med fra 14,238 til 
14,627 St. Borgerlisten, hvis Kandidater 
var dels Høire dels Liberale, fik fra 11,695— 
II,748 St. ' 

S e n a t e t s  R e s o l u t i o n .  

Nederlag for McKinley-Hannaitterne. 
Krig synes godt som erkl«ret. 

Senatet kom til Afstemning Lørdag Kveld og med 67 mod 21 Stemmer vedtog følgen
de Resolution: Besluttet as Forenede Staters Senat og Representanthus t Kongres for
famlet : 

1st At Folket paa Nen Cuba er, og med Rette bør være fri og uafhængige,og at den ame
rikanske Regjering herved erkjender Republikken af Cuba som den virkelige og lovlige Re
gjering paa Den. 

2det At det er de Forenede Staters Pligt at forlange, og Regjeringen af de Forenede 
Stater forlanger herved, at den spanske Regjering straks giver Slip paa og opgiver sin 
Authoritet og R/gjering paa Aen Cuba og trækker sine Land- og Søtropper fra Cuba og 
Cubas Farvande. 

3die At Presidenten af de Forenede Stater herved beordres og bemyndiges til at bruge de 
Forenede Staters hele Land- og Sømagt og indkalde faaniange as de forskjellige Staters 
Militia til aktiv Krigstjeneste, som det maatte befindes nødvendigt for at virfeliggjøft disse 
Resolutioner. 

4de At de Forenede Stater herved fralægget sig enhver Hensigt til at udøve Suverænitet, 
Jurisdittion eller Kontrol over nævnte O undtagen for at oprette Fred og paastaar be
stemt, at ttaar det er gjort, Regjering og Kontrol over Aen vil bli overladt til dens Be-
folftting." 

Det et iffe T ale om, at Spanien længere 
refpefterer Brevhemmeligheden; alle Breve 
aabnes og læses af Myndighederne, før de 
befordres videre. : 

Et specielt Cablegram fra London til New 
2)orf den 14de ds. siger: Det er ikke muligt 
at hverken President McKinley eller den 
amerikanske Kongress vil bli dem, der kom-
mer til at afgjøre Spørgsmaalet om Fred 
eller Krig, undtagen en Bestemmelse om Krig 
kommer fra Washington inden en Uge. En 
Ktisis foregaar i Spanien som gjør Nederlag 
for Sagasta næsten sikker og der er Fare for 
at Dynastiet selv og Monarkiet staar færdig 
forat styrtes. Der vil bli Borgerkrig her in
den en Maaned siges der videre, om der ikke 
blir Krig med Forenede Stater. Sagasta 
Ministeriet er snart nødt til at gaa af, naar 
Folket kommer til Kundstab om, hvorledes 
det har narret dem i de Negotiation??, de har 
havt med Forenede Stater. Der er Fare, 
at Militæret vil forene sig med Mobben for-
at gjøre Oprør. 

Fra London meddeltes forleden: 
Amerika bliver angrebet af en Sammenslut
ning af europæiske Magter, vil England 
inden 24 Timer stille sig ved bed bets Side 
Englands Sympathi og Venflab er albeles 
aabenlyst paa be Forenede Staters Side. 
Dette et af stot Betybning i Europa, hvis 
der i bet hele taget kan være Tale om, at no
gen af be anbre Magter flulbe nære Lyst til 
enten direkte eller inbirefte at tomme Spani
en til Hjælp. 

En politisk Forening i Mabrib, som har 
franske Forbinbclfer, hat inbgioet en Fore
stilling til Regjeringen. Het Heber bet: „Cuba 
og Porto Rico er Nøglen til beit mexikanske 
Golf; betfor maa Spanien gjøre sit .yderste 
for at beholde dem; bet er Lanbets hellige 
Pligt. Naar be Forenebe Stater vil, at 
Spanien stal give flip paa bisse Oer, er bet 
jeungobt meb at forlange af Europa, at bet 
flal træffe sig tilbage fra benne Del af Bet-
ben." 

Et specielt Telegram til New 2)ött „Tim
es" fra Washington fortæller om, at vore 
Krigsflibe er særbige at styre Kursen for Ha
vana inben en Time, efteråt Krigen er erflæ-
ret. Og saa snart som Armeen var særbig, 
hvilket vilbe være inben 48 Timer, vilbe en 
hel Del Tropper være særbige at føres over 
til Kystbyerne nær Havana paa Landsiden. 
Tropperne tilbe uben Tvivl faa Hjælp fra 
Jnsnrgcnterne. Det er Meningen at forene 
sig meb bent saa godt, de fan, forat drive 
Spanierne ndas Cuba. Saa snart som Krig 
er erklæret, vil Krigsdepartementet paa Or-
dre as Presidenten udfalde en Troppestyrfe, 
paa 150,000 Mænd. 

Madrid, 12te April. Det vat i Aftes og 
i Søndags Aftes store Folfedemonstrationer i 
Madrid. Store Folfemasser drog gjennem 
Gaderne med Raab som "ned med Amerika!" 
"Leve Hæren!" o. lign. Autoriteterne skred 
yderst forsigtig frem for at forhindre blodige 
Sammenstød, men Militær' og Gendarmeri 
holdtes i Beredflab, og i Aftes maatte Gen-
bannerne »eb flere Lejligheder stride ind for 
sprede Mængden. Adskillige Arrestationer af 
fremragende Personer, som opmuntrede 
Mængden til Optøier, foretoges. De
monstrationerne var først og fremmest rettet 
mob ben nuoærenbe Regjering, og vat her
næst til Forbet for Hæren. Det lykfebes 
imiblertib at fothinbte en Sammenstimlen 
saavel foran Kongeslottet som foran Militær-
klubbens Lofaler. Regjeringen vedligehol
det den største Hemmelighedsfuldhed angaa-
titdc Rustningerne. Men man ved, at der 
overalt paa Arsenalerne hersker, stor Travl-
hed> og at flere Krigsskibe er blevne udruste
de og afsendte i de siste Dage. Alle Tele-
grammet er under Censur, og bet et næsten 
umuligt at sende Nyheder ud fra Spanien. 

til Byen, leiede to „Teams", kjørte ud i Lan
det til en ubeboet Farm, læssede op Vognene 
nteb Hvebe, fjørte Hveben til Byen og solgte 
ben til Farmer-Elevatoren (ialt 101 Bushels. 
Han udgav sig for at være eu Lovens Tjener 
der tom paa Embeds Vegne for at vdsøre en 
retslig Erefution. Siden blev bet ubfimbet, 
at alt bette bare var Opspinb, og at Negeren 
fun havbe opsunbet benne bristge Maabe at 
stjæle Hveden paa. Hvor han siden blev af, 
er der ingen, som ved. "Fargo Posten." 

Washington 15de April. Ex-Postme-
ster-General Wanainaker er færdig at kjæmpe 
for sit Land, om nødvendigt. Han har sendt 
følgende Bud til Krigssetretæren: „Om-
endstjønt jeg iffe er i Favør af Krig undta
gen den et ærlig og nøbvenbig, vil jeg i TU-
fælbe ben tommer, unber Deres Direktion 
banne et Regimente af Pennsylvania fot 
militær Ovelfe og gaa nteb bent i Kampen. 
I WanamnkerZ store Philabelphia Butik er 
ber opslaaet Noticer, at alle manblige Be
tjente behøver iffe at frygte for at be mistet 
silte Plabse i Tilfælde de vil ittdgaa i Ar
meen. Han vil holde deres Plabse aabtte og 
betale beres Stebfortræbere betes Løn ben 
Tib be er borte. 

Men det er forresten det samme, hvilke 
Indvendinger man paa Forhaand retter 
tmob Frenologien, saa er bet bog et Fak
tum, at ben, som prøver den, gjør ben 
til Gjenftanb for en liden personlig 
Prøve, vil indrømme, at ben hjælper en 
til en bedre Forstaaelse af stg selv. Den 
leder en til Selvkritik, til Selvbetragt-
ning. Og at kjende sig selv, være no-
genlunde istand til at vurdere sine egne 
Evner og Anlag, sine egne Feil og 
Mangler, det hører ttl ven Slags 
Aandsdannelse uben hvilken i Birkelig-
heden kan være til stort Gavn hverken 
for sig selv eller anW. 

Jeg har talt meb mange af bem, som 
har ladet sig unbersøge af Prof. Morris 
i Courthudsalen i benne Tid. Jeg var 
interesseret i at gjøre Sammenligninger 
og sinde ub visse Ting. Og i hvert 
Tilfælde sandt jeg, selv hos overdrevne 

Frenologi. 
Dette Ord har varet paa næsten alle 

Meuneflers Læber, i alles Sinb og Tan
ker, her i Fergus FalleS be sibste to 
Uger og det tiltrobs for Krigsrustninger 
og ..Rygter om Krig." 

Frenologien, som faa meget ondet i 
vor moberne Tib, sees paa fra konserva
tive Hold font skabelig — af saabanne, 
naturligvis, jom ikke har ofret en Time 
eller en Cent paa denS upartiske Unber« 
føgelfe. Og dog et bet markelig, hvor
ledes ben stemmer med Erfaringen, naar 
man har anstillet en Unberføgelfe, bet 
vil stqe: har ladet fin egen Hovebbyg-
tltng unbersøge af en Frenolog. Vi 
Iges da, hvad vi duer til, hvad vore 
AandSevner, ifølge Organets Bggning, 

•fljør os mest flikkede for i Livet. SDen 
taler ofte det forløsende Orb til Geniet, 
om ikke kjender sig selv. Den hjælper 

enhver paa ben rette Hylde i Samfun
det. Den hjælper en ogfaa til at staa 
paa Bagt mod sig selv, jaa man ikke i 
Uagtsomhtb bruger Kondens herlige 
Gaver til sin egen Fornedrelse og Ruin, 
tstededeifor til stn egen og og alle andreS 
Lykke og Glæde. Og istedetfor at frem
me Materialismen er ben toertom et 
mægtigt Baaben imod ten. Sen viser 
nemlig, at Handen hemmes i fin Birk-
sornhed paagrund af manglende eller 
ubrugeligt fysisk Organ. 

sker, at Prof. Morns havde bragt bem 
til en grundig Selvkritik — be var alle
sammen ivrig bestjæftigede med at läte 
sig selv normere at kjende. 

Jeg vil af bisse og anbre Grunde, 
som hverken Tiden eller Rummet tillader 
mig at navne, anbefale enhver at unber« 
kaste sit Hoved en Undersøgelse af Prof. 
Morris, do han for Tiden er onerkjenbt 
og outhoriferet for at være ben dygtigste 
Frenolog, som nu reiser t Amerika. Det 
oil betale sig, ntaaste for enkeltes vedkom
mende flere hundre Fold. Jeg tjenber 
selv en ung Manb, som paa denne Mao-
de fandt ud, at han vor et mufikalflt 
Geni. Hon har nu studeret Musik her 
i Landet og rofeS af fine Særere som en 
sjælden stor Begavelse med en glimrende 
Fremtid {om Kunstner foran sig. 

J o h n  L .  E r i c k s e n .  

Krig! Land Krig! 
Jeg har netop foot mig tilsendt Liste 

af 21 Farme i Otter Toil Co., som maa 
sælges straks. Et foleret Lonb Kom
pagni er nødsagen til at sSlge for, hvab 
be kon faa, ifro 1250 til $1,000 Dollars 
for improved Farme. Kom straksj 
Her et en Leilighet», som I maa benytte 
eber af, har ogfaa Farme i anbre (j£oun= 
tier af somme Slags. En af Business 
Hjøtnelotter med Bygning paa her i 
Byen for $1000. 

C h r r L  J o h n s o n .  

For Salg. 
320 Acres godt Land nær Angus, Polk 

County, Minn. $5.00 pr. Acre om solgt 
snart. To vakre Farme hver paa 160 Acres 
nær Maple Bay, Polk County, Minn. billigt 
for $8.00 pr. Acre. Skriv til 

I. E. Carpenter, 
Land-Sagfører, Rick etBlo ck, Crook ston,Minn. 

Smedeshop for Salg eller tilleie. 
Da leg har. en Smedeshop beliggende 'i et af 
de bedste Farmstrøg i Nash, N. Dat., og til
lige et;Levehus i Nærheden, og ønsker enten 
at sælge samme eller ogfaa rentet bet bort,»il 
en god Smed, helst norsk, gjøre en god For
retning. For nøiere Underretning enten skriv 
eller henvend dem tit Mrs. Thv. Sørensyn 
©raston, N. Dak. • i 

5 0 t .  

for Rodhnggeren fra ttit 
af til ester Valget. 
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