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Stjcrncn 
zkxkxxmcr hvrr Onssdag 

i 

: : :.:«dx«og, zskcbragkm 

Hm· Ebb080n, Ulgivejr 

szpskincmcntg:Bilkaar: 
kIsz : dc .Kot·."Statcr ........... 81,50 

Zzskzmncdck ....................... 0,75 

:1I.«.:.1:1«dcr ...................... 0,50 

z Inn nt Tanmatf og Slesvig ...... 2,00 

k- Fuanngen erlægges forikudsois. 

I)iakkcds-Berctcting. 
Wen lis· Juni.) 

K O kU « 

Mel-Fig —- Nogcsnlunde stadig. 
z.h· »s; ts. : July· 863 c; August, M. 

MUS. —- Smgere. Cuslk 520 ; 

skiz-. SZZ c. ; August, 53k c. 

llelklsL -——1iolig Unsere-. Geist-, 
2 (X«; July. 1322 c. 

Iannebrog. 
HYlsJDlå —- 55 M- 65 c- 

JIAH -— 31 Ef- 32 c. 

HAHIU —— 213 p- 

Kvæg og Spin. 

Weinga- 
KYJKL —-- Antal modtageß 2000. 

Wizn 13msw"1, 84.30E.4,90; cows 

M 111ixe(1, Sl,856z3,40; stockeks 
d smlksrpx 82.40(kx4,10; Tomn ..» 

2»l«s-)(tl«4,15. 
d'le —— Jlo(1tagot: 16000. 

H, M ch(1, lots, 85,40G5,70; 
emsy g- 

«’ spssk and shjpping lot-s, 
Z-’«-5.75; ljghd grade-S, 85,35(ä-; 
Zä: lij nnd MUS. 4,00(f4,15. 
maha. 
M".1«J(i. —- Modtagetc 1400. sta- 

·g. Hin 1,300 to l,500 pounds, 
eers. s—1.25(k(«4.6.3; 1,100 to 1,300 
unlev 5.(1(i(--5,50: cum-, 82.25(JY 
t-I. 

SUX —- Modmgert 8200. 

gen-)- J,U(-! 5.5(): HLMZ HZJZOY 
ZU: mixetL STIMME-Xa 
annebkog. 
sYlX — BLBU (-,;. 4.70. 

Produftt-Mfa-ri;det. 
icagm 

S)l(lj«1. — Fast-cre. Creaunmjn 15 
I- s:.: -,lai1««v, UUM c. 

Hi. —- Htmlig 1J3·««(«J,.14 c. 

s)1u«:n. — ji«-US c. 

1;(i.— 12 c. 

MER. — 12.«1,·c. 
XIV-. —m.». 

-————- 

deic Aukgmtg. Tannrlsrog, Don-arti Commi- Ncln«., Onszdagcu den Ende Juni 1888. TM. LI. 
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PUBLIBUED 1IJV MU« WBDNESDAI 

IV Psfcs IIIIICIL 

l U.nnobro.s, Nebraska- 

hcs s gehet-til eiresnlsuim among tx- 

scsmllaulsu public of Nest-rathen hov 

it presents sum-nur stimmt-s- to mässi- 

may-. 

W 
Ring-etc m- tecomlsclmm miutsr zu the Unwahre-« 

»Nicht« k-(ist-0Mcs. Almlyclh ist-N 
! 
W 

Fierde Juli-Festen 
i Don nebkog. 

FestsPrograsnntet. 
Den storc Dag paabegyndes med Af- 

fyringcu as et Salut paa 218 Sind veb 
Solopgang. 

Ved Togets Ankomsi vil jSrsterne 
blive modtaget paa Banegaarseu as 
D’hrr. Mcdlcsnmer af scomikeensami 
men med »Garnicht-tm Cornet Bank-N 
Tit-en for Togets Judsindelfe er v,45, 
Form. Her dannecz da en Procession 
med Musikeni Spidsen, som man-there- 
lil Central Pack. 

Musik oed Orkeffkct, —- Patriotist 
Namen 

Opttiveliqhevem 
Aabniugstale af C. »F Stern, Praxis- 

dent for Anlcdningrn. 
Bon: —- Missiomkr L. Johnsoik 
Oplckgning af Frihcdserktæringent —- 

Peter 6«bbes0n. 
WITSEaIUL 
Musik ued ,,Dnnnrbwg Some-O 

Musik« 
Festtalen nf Hon. Win. Thompson 

fni leld JLOIUUT 
Uscktsiksntmmert — O1·kesh·et. 
TMU Uns-. EIN-J Rief, FULL-Ic- 

mrmcnlcm fm osmll Co!ntm. 
M1:skt". 
Tale: P. M. Hannibal. 
Sang-Inmitten —- »DannrbrogSangs 

sol·cning.« 
Tale: —— A. B. You-ig. 
Musik. 
Middag. 
Miet- Mivdag sortsckttvg med Taler 

sog Musik. Taler holde-J nf D’hrr. C. 
quscnningscm Mel-Z Nitslfem John Se- 

lms«-u, L. Mclfon, Christian Sonach 
.«.’i. T. Kcnyon og flere andre. 

Rim- .ijtidrlighednsncsz affluming 
sts »Ja-! Eftrrmiddagen bliver Nic:«sknl«s- 

Epwzmmet bmgt i Udfprelselfe Tet in- 

Ich;;-'.;«er en Righoldighed as 
Pf .-·.-unnl’sln INDI, 

; dtcmsejladss i V.1vs’kc-Baljn, 
i VWPIIHIW i SOLO-, 
s Virddelob til Fods3, 

» 

og andre morcndc og undc1«T,·c.i«e«tbc 
iPaafund 
i SM vg Hinterende Zyrværkeri om 

Als-usw« 

I- Bclfommen alles Jngen maa siddc 

lpjcmnus den Dag. 
d Pcognnns og Jndbydelscs Komiker-t- 
I 

soin leder til denne Egn og tasnker paa 
at dræbe alle Hesic i Findlaiz for at 

standfe Sygens Udbredelse. 
——— Peter Alt, Eier af Arlington 

HonieiBaltinioi-e, blev skudt og pie- 
bliktelig dmbt Tirgdag Aften af sin 15 

Aar gamle Sen. Stydningcn fandt 
Sted i Kthtenct og var Nesultatet af 
en Familietvist, da Trengen vilde for- 
soare sin Moder mod Faderens Mis- 
handling. Den nnge Dreng blev arte- 

steret. 
— Frank D. Mills, en bekjendt Real 

Estate Mægler i Ereighton, Nebr., 
faldtiLørdagH dsd om paa Gaden i 

Neerheden af Posthnfet. Han haode 
netop aabnet et Brev og liest det, da 
Slaget rammede hand. Man for-moder, 
at han er blevet dydt beoæget ved Bre- 
vets Jndhold. 

—Negeren Robertson af Besætnim 
gen i Fort Shaw, Mont., koin i Ler- 
dags i Strid med en Mund om et be- 

rygtet Frucntimmer og drasbte en nskyl- 
dig Tilskuer. Hei-for han bleo arreste- 
ret, men Søndag Aften tog 50 unstet-e- 
de Borgere fra Sun Niver hatn nd af 
Fcengslet og hcrngte ham. 

— Dr. Wilcyi Snnsct, Teras, rev 

Ii Sondags alle tilæder af sin Kone og 
begyndte at prygle hende paa det ubarm- 

hje1«tigste. Tilsidst lykkedeg det hende at 

komme nd, og nogen sont hun var 

sprang hnn giennesn Gaderne forfulgt 
af sin Mand, somaffyrede flere Sknd 

efter hende. Politiet kom til og arrc- 

sterede Manden, som bleo bragt til 

Ferngflet i Montagnc af Frygt for 
Lyncl)ing. 

— Nat til Sondag gik to mass-rede 
Mænd ind i Hufet til Samuel Humbert 
iFair Chance, Pa. Han lsocde alene, 
og da han neegtede at sige, hvor hang- 
Penge nar, blev han bnndet og kneblet 

og hans Ben lagti Stovcn, boor de 
blev slemt forbrwndt. Efterat have 
1«ansaget.l:)nset, gik de sin Vej. Sagen 
har vakt uhyre Opsigt ogsknlde Gjer- 
ningsmeendenc gribes, vil de blioe 

lynchet. 
—- Tet store Fixierfabrik i Indiana- 

polis nedbrændte aldeles Ongdag Aftcn, 
hvorved foraarfagedes et Tab af mindst 
810(),UW· Ovcr 150 Arbejdcre vil nu 

blive uden Bestjæstigelse. Det var en 

ster treetages Vygning og Heden var saa 
stor, at Brandfolkene sank ndmattede 

om. Da Jlden rafede paa det verste, 
udbrod der en ooldfoin Jldebrand paa 
en Anden Kant af Byen, hoor en Rat- 
ke af Vaaningshuse blev sdelagL 

—- Mrs. Sarah Whiteling i Philo- 
delphia tilstod i Tirodags, at hnn haode 
givet iin Mond den Gift, som han efter 
hendes tidligere lldsagn sknlde have ta- 

get i Fortoiolelfe over sin Fattigdom, 
samt at hnn ogsaa haode forgioet sine 
to Born, en Pige og en Dreng. Som 
Grund hvorfor hun havde forgivet Pi- 
gen, angao hun, at hnn frygtede for at 

hnn stulde blive en Tyvetoinde, fordi 
hnn oftere haode stjaalet ubetydelige 
Gjenstandez men det gjorte hende ondt, 
at hun havde forgiUU sin Son. 

—Mrs. Mark) Sheridan, Moder 

til General Philip Sheridan, dadei 

Tirsdags i sit Hjesn i Sommerfet, 
Ohio., i en Aldcr af 87 Aar. Hnn 
haode blot ligget tilfeugss en Uge og om 

Morgenen befandt hun sig tilsyneladem 
de bedre, indtil Middagen kom, da der 

indtraadte en Forandring til det vertre. 

Man haode ikke nnderrettet hende om 

Sennens kritiske Tilstand og hendes 
Sygdom har man heller ikke meddelt 

Sonnen. 
— Miss Gertrnde Hntchins og Miso 

Mari) Sinith, to romantiske, unge Pi- 
ger, som i den sidste Tid har gjennem- 
streifet detnordligeCalifornia, antom 

iFredags til Sacarainento. De ledsa- 

ges blot af en siorHund, som hedcr 
John L. Snllioan. De har sine Revol- 
oere og Tæpper med fig, og sooer book- 
somhelsl det skal viere, naar Natten ind- 

sinder fig, mange Gange paa bare Bak- 

ken. Dehar nu til chfigt at reife 
gjennein den sydlige Delaf Staten og 
siden ndgioe en Bog oin sine Oplcvelser. 

— Efterretningee indløbee fra visfe 
Egne i Minnesota, oin at Grashopper 
istor Meengde har vist fig, ifasr i Onieg- 
nen af Perhain County. De er just nu 

ndrngede, og det er nu den rette Tit-» 
at den-be dem, dersom ikke de skal saaH 
Lov at gjøre Kaal paa hele Graden- 
Tusindtal If disse Udyr bedætke Agrene, 
og Prof. Lager, socn har underssgb 
beni, for-klarer dem at viere den aegtel 
Raee fra Klippebjergene. Statens 
Guvernjr rosez meget for sin resolute 
Optmden over-for denne flemme Fjendr. 
Han har affendt til de af Græshoppcrne 
indtagne Egne hele Cur-Lag af Kultjce- 
re, Tin og Mitglim af heilte Materia- 
ler der stal dannes Jsrdretninger til at 

fange og drebe Jtifektcrne med. 
—- J Laneaster Connty i Sold-Caro- 

lina døde nylig en Korn-, sont i Modseet- 
ning til faa tnaiige«af sine Lands-unanw- 
inder var saare rig paa Vorn og Ener- 
konnnerr. Hendes Navn var Mrs. Ca- 
therine CrowelL Hnn bleo gift, da hun 
var Its Aar gamntcl. Hnn havde li; 

Born og blev Stanunsder til en Starr-, 
sont ndgjsr 422 Personer, og dog er 

ikke her niedregnet Eftcrkonnnernc af to 

Born, der for længe siden ndvandrede 
til Besten og ikke paa niange Aar hat« 
ladet here fra fig. Mes. Crotoell op- 
nanede den sjældne Ære at se sit Aftokn 
i tzte Led og blev saaledeg Tip-Tip-Tip- 
Oldcmoder. Hun yavde Izu Vorne- 
lmtn, 212 Bornebornsbarn, tcg Born 
i5tc Led og » i Ute Led. 

—- Ta Mr6. Crocker, en rig Enke, 
soin bor i Ntrrheden af Colioirch, Kass» 
forleden koin hjcm opdagcdc hun, at 

Tyve havde veeret i Hufet og taget med 

sig alle vierdifnlde Gjenstande, de tnnde 

finde. Da hnn ikke saa Tjeuestcdrengen 
Tennicy troede hun, at han var gaact 
efter Tyvene; incn da han it-« var vcnot 

tilbage i Frcdags, troede hun, at han 
var delagtig i Tyucriet; men den Tang 
Aften fandt hnn Drengen liggende bun- 
det og knebleti Kjældercn. Ta lian blev 

løstaf sin pinlige Stilling, i hvilten han 
hat-de ligget i fire og tyue Timer, for- 
talte han, at forst bavde han faaet 
Prygl og derefter var bundet af Innern-, 
fordi hart ikte vilde opgive Stehn, hvor 
Mrs. Crocker havde sine Burgen Ta 
han senere døde af sine Saat-, er en be- 
væbnet Hob sat ud efter Tyvene. 

Livets Henimeligheder er Titelen paa 
en meget net illustrerct Bog paa ist Si- 
dee udgivet af Dr. Lucas private Tis- 
pensary. Den indeholder hvad Enhver 
burde vide, og givee letfattelige Regler 
for Helbredens Bevarelse. En ny revi- 
deret udgave hat forladt Presfen og nd- 
tjmtnes hurtigt. Skriv efter et Essens- 
plar førend de alle ere udsendte. Sendesz 
seit. Se Avertisfementet. 

indgioet sin Resignation. Ministerpt·a:- 
sident Sagasta vil derved blive i 

stand til at danne en ny, frisindet Regie- 
ring. 

Rusland. —- Dett rnssisle Regie- 
rin holder frentdeles fast oed sin Be- 
slttt ng otn ikke at vilde deltage i Pari- 
ser stillingen nieste Aar· Der er dan- 
net t een privat Kontitee med den Hen- 
sigt at saa sendt en god Satnling as 
rus e Produkter og Fabrikata til Ud- 

still gen. 
alien — Kong Hutndert over- 

var Onsdags den hastidelige Udnteonel- 
se as Æresmedletnmee as Doktorgraden 
oed Universitetet i Bologna; blandt de 

Udlcendinge, sotn bleo hadret hernied, 
var Mr. Gladstone, hvis Navn bleo 

hilset tned Applaus. Deees Maiestater 
deltog i flete Festlighedek, deeiblandt As- 
sløringen as et Mottuntent sor Viktor 
Entanuel. 

Belgiett. — Valgene i Belgien 
faldt nd til Fordelsor det katholske Par- 
ti, da de neinlig vandt to liberale Plad- 
"fe og i Antiveepen blev alle detes Kandic 
Ydater gjenvalgte. J Bryosel var det 

nodoendigt at holde en ny Asstetnningi 
foestjellige Bodelr. Der er W Drinne- 
rede, sotn skal gaa as og af die-se er de 
04 Klet«ikale; as 137 Settatot«er, sont flal 
gaa as, er Ist ch1·ikale. Bt«yssel-Udstils 
lingen var til god Hialp for deldierikale 
oed Valgene. 

A teitral ie n — Den intet·kokosia- 
le Konserence attgaaende stilleserndvam 
dringen hat vedtaget cn Resolution otn 

at antnodc den engelste Regering at as- 
slutteien Traktat i Lighed nted den, sont 
et« intelletn de zorettcde Statet og stina. 
Txct blev ogfaa besluttet i Tilsasldt en 

sandan Trattat bleo aiilnttct, at ophceoe 
den tinesisle stopskat samt Bestettttttclset- 
ne ntcd Hensnn til Tonnngaasgift for 
Silbe-, sont bringet- liinesetne til Kom- 
nieene. Kineserne vil dog ikte faa Tillu- 
delse til nt resse sta Koloni til Koloni 
nden Pag. 

F t- a n l« r ig. — Picesident Ein-not 
hat« pna zrycinetci Antnodniiig udttævnt 
en Kommission, sont skal sage at ndsinde 
den bedste Maadc at sknffe Naringsmid- 
let- til Befolkningen i bestestede Byeri 
Tilfitslde as Kt«ig. — Konttnandant He- 
riot i Paris, sont et« cn ivrig Tilhaenger 
af Bontttnget«, stjod under et Anfald af 
Sindcsiorvitting fotst sin ttnge Kone og 
detestet sig selo nted den Vit«ktting, at 

degge besindee sig i en tritist Tilstand. 
Madame Heriot hande spr vætet ett 

Salggdatne og tnan antager, at Moti- 
vet hat« met-et Jalnsi, ontend hun hat« 
met-et cn opntcerksotn oz utmttelig 
Sygeplejerske under hendeo Munde-Ing- 
dont. 

L st e r t« ig — Det kongelige Thea- 
ter i Winter befalet lutket paa Grund 
of Kejicr Friedrichs Tod. — Den nn- 

garste Jetigsniinistcr hat« nnderrettetMis 
litaerkotniteen ant, at han ikte hat til 
Hensigt at gjettnetnsare en ny Organisa- 
tion, tnen hatt vilde gjetne have Arnteen 
i ett saadan Stand, at den knnde begyn- 
de sine Qperationee nted starre Damig- 
hed. Ltnkostningerne tned digse Forde- 
redelset vilde blioe opsart paa et nyt 
But-geh da ingen vidste, hnorledeg Til- 
standen oilde blioei Ist-Im — Leopold 
Stejitct«, Medletn as et statt ökonstsirtna 
i Pesth, et« forsvnndet og man hat« opda- 
get at hatt hat« forsalfket Veto-let til et 

Bei-b ai en halo Million Gnldenz alle 
Banker i Byen vil lide Tab. 

Tyd s kl a nd. — Kesser Friederich 
den tredse dade i Pole-denn Kl. ll Fre- 
dags Foentiddag. Hatt oplioldt sig ved 

TinkDed ptta stedetickcsktone Slot. Son- 
« 

nen Wilhelm overtog steakoRegjekingett. 
Hel( Landct ver stritt-J sont ved et Tryli 

ileslag ittdhyllct i dyb Sol-g. —- Tet si- 
geg, at den tst·eni.-siske Kxigsttninister 
Schellendorf vil tage sin Afsled, sordi 
hans Planet otnResotntering as Arnteen 
og specielt hans Forslag ined Hensyn til 

Ofsicererne itte pandtBisald. -—EnSko: 
mager ved Naon Albett Wettber er atra 

stereti Sachsen, anklaget for at hat« 

tnyrdet en BattkseriWateetonm, U. S., 
den 25de August 1880 og bestinttlet hatn 
for 818,000. Siden den Tid hat« hnn 
opholdt sig pna sokskjellige Steder i 

Tydskland, indtil et anonymt Beete for- 
anledigede Anthotsitcternc til at ntstcstere 
hatn. 

Storbkitanien. — Mr. Blei- 
ne hat« sikret sig Plads for sig og sin zu- 
tnilie pna Dautpfkibet ,,'T,rnoe«, sont vit 

afgaa fra Sonthhatnpton til Nen- York 
den 19de Juli. —- En Mcengde Dyna- 
tnit og Krndt bleo stjaalet i Sandago fett« 
en Hinte, hvor det lna i Oplag paa den 
stottke O Arran. Mange Lejlasndinge 
paa Øen er bleven advaret one itte at lie- 

tale sine Afgifter, da de ellers vil btioe 

ftrassede ved Hjtelp of Dytmntit. —- 

Nobert T. Lincoln er ankommen til 

England oil sieblikkelig reife til Scot- 
land, hoor han vil trerffe samtnen tned 
Jnnteg G.Btaine. Meningen need hang 
Reise er at faa Blttines bestetnte lldtn: 
lelse otn, hoorvidt han et« vitlig til at 

ntodtagc Notninationen til Pia-limit- 
etttbedet eller ikke, santt fnn at oide, 
hvorledcs han er stctnt lige over for 
Greghanr. — Weilsh, sont af Politiet 
vat- tnigtasnlt for Delagtighed i den 
Santntensvtergelse, ttnn for nogle Aar 
jiden ledede til Mordet af Sold Ftedritl 
Cauendisl og llndersektetter Bnrke i 
Phenir Hart i Dnblin og sont siden hat« 
viel-et forfulgt sont en Hund, hautte for- 
nylig en Satntale i Paris tned en ngent 
fra London. Hatt sagde, at hnn var 

overvevist onl, at Poliliet yavde opdagek 
alle Detaljer i den Sag, hootsi hatt vat- 

interesfetet og at han derive- httvde angi- 
vet sin Mission. Walsh ufsejlede i 
Sendags under Navn af Ltkaltetse km 
Haut-e til New North seen- tin Ast-Use 
beugte han en Masse Quillt-, totn lsnn 
llgeniForveien hat-de inootuztet im en 

Mund ned Sinon lxlntueu t Eint-hu Ren 
Walsh orgnnifeteue Zeitungen-n i set 
land, indttl ouenntrunte Mord Ins-di 
Sted, da hnn tnnatte fl ngte fut nt uns- 

gna Arrest. 
Perspettivesngt taktelselxs 

ifngelfktnanden er slndig ttrnliit tstut 

Deus daarlige ök't)stforfont·, on en fotsinei 
lig Vanik syncs nt gro ones ist«-ne paa 
dctn. J lange Tiber hat« de abdtig spiltt 
en Tttnie herpaa, nten fna lotntnet Veto 
Woolseley og fortlrllcr i cht·l)ttsel, ut 

det er rent ·alt fnt tned Fol·sont·et. thn 
—- det var t«d, sont blev him; en ltel 
Hast- af sagknndige Flaudeofficerer seettet 
sigftrakg til atspctnlere og findet-entlan- 
tnigt atLordensYlusknelser ere tnærkuietdig 
korrekte. En Heerskares Ptttttgfoldighisd 
akaansktnænd og andre Batbarer tnndc 
tande paa den engelfke Kyst og —svoup! 
—- gjore Flaal paa John Ball. Det u- 

atdeles intet llnder at slige Opdngelfet 
hat« sat de iævne skitkelige Engelsktneend i 
en selttilsk llro, —- Satnvittigheden et- 

jo itle altid saa ten —- o«g Regjeringen 
vil manske blive tvungen as Foltet til at 

gjore det fotn den itke (?) vil —- »Fa- 
drelandets Forsvar.« Apropog, Estt«np- 
perne i Dantnark er enten fvcer dutntne 
eller Venstre uhyre skarpfindigt, siden de 
ilke i Dantnail tnnde faa en snadan 
Forscrcektelse inand. 

I 
s I 

Paa den dattfk- vestindiste L St. Tho- 
mas fnakter Fvlc nu attee one at den 
stal freiges. For en Del Aar siden spe- 
te Dantnark llnderhandlinger need de 
Forenede Stater idenne Hent"igt, tnen 

det fette ikte til noget Resultat, dennc 
Gang er det nok Tydsllattd. der skal tie- 
be den. Jmidlertid lan des vist ikle ha- 
ve fnt Rivtelighed med diese Rygte1·, thi 
i de fenere Aar siden Tydslland bleo stot- 
og egentnckgtig hats det itkc havt for 
Stil at kjabe Der, nten naae det enskede 
sig en snadan, hat« det sitnpelthen »mittel- 
tet·et« samme, det vil sige taget den i 
Besiddelfe nden at bryde sig o.n Clear 
Dei-d. 

U- 

Det lillt Rige zatnibor cha Afrikag 
intknst beitaaende af Lerne Hattxibat«, 
Bentba o Masla samt en lige dort-lot 
liggende ztritnntel Faftland befindet fig 
for Tiden i en udehagelig Stilling. 
Kongeriget Italien, det- i det sidste Aar-:- 
Tid er bleven scrkdeles eoogietttg, trnet 
tned at ilippe fin Flaade los pna del let 
indtagelige Rige, og Sultancn tned fnn 
200,000 Undersaattek degynder fae 
smaat at skjeelve i det. Knn etejxaal 
nærer de, ag det er at de ovrige entapeet 
ste Muster vil stkide ind. Det vil"d· 
ogsaa nok gis-re, da de forstjellige ind 
bykdes studende Selvinteresfer bland 
Magterne trennt-, at de alle passer paa 
at en enkelt strader for meget til sig 
Det er ikke satt meget for Menneskeljeers 
lighedens Skyld. 

Jndlandet. 
« ,»-.-x--.x UN- 

Svredte Ruhe-en 

lkvtkänxlndcn blandt Jndiancrnc til- 
nrrkcd m ti p(s«t. oIn Aaret. 

LTED Lang Pinc, Col-, finch cn 

M lnsisz Form hat en fnldtonnncn 
bcdniedcn forftcnet Elefant. Far- 

n· ogsna aldcch lig dct levendc 

Blandt de Pagsngerer, sont i 
Links ankoni til New York pan 
Jeshbct »Wigconsin« var der 1».-30 
nmncmigratncr, fomfortsatte Rei- 
nerc til Utah. 
Bxsjllie Löhne, en 16 Aar gatnntcl 

As Vicegnucrnor Lshite i Califor- 
imn var Pmiident ved den nylig 

ldlk dccnokratiske Nationalkonvem 
Tigris at være Skopudser i New 

W Tynamitbombe blev fundeti 
WI i cn Fifketonde iRyanxL 
NO Bntik i Letroit. Fisken var 

km Neveland pr. Dampskib og 
Wagkh at Bomben var lagt i 
"- Tfterat denne var kommct onl- 

Eiden Anti-Kinefer-Loven er kom- 

«R1·afti(5alifor11ia, hat de »hin1- 
Kennst-« skrnet Prisen op paa 
;bsfn)gterikke langer Konkur- 
Hm indvandrede Landscnccnd. 
Bcokan man kalbe Protektion for 

UUL 

MU. Marion Hat-traust, en polsk 
T I Knlmnaxoo, Mich» ncdkom 
use M Firliuch tre Trenge og k· Moder og Vorn befindet sig vel, 
WWS Fadercn er tilntode, kan 
ok xænkc sig- To af Tsrcngenc 
Wkigujg hedde Clcveland og WI. 

"«v«««« M««I"U’fker haode i Onsdagså bei ÜEI i lldstillingcibygningcn i 
AMICI here paa den tydske MS store« Läabningskoncerb Ko- 
sibenod us benimod 2000 Stem- 
onaf Ins-U var Tamei·, afgav 
III Etmx 
«J."Wy Ev» Ohio, cr der 
HWUL udbrndt en meget dodelig M has faaet Benævnclse 
«’«-«n8US« efter den Maade den 
W- Man afspærrct alle Beje, 

Ugens Nyheder fra 
Udlandet. 

Sperrig. — Grev Richter-, der 
var udset sein Grev Pipcr«s Efterfslger 
i Gesandtfkabet i England har begaaet 
Selvmord iStockholm ved at siyde sig 
en Kugle for Panden. 

Holland. —- Kongen af Hollands 
Arving, den syv Aar gmmnel Prindsessc 
Wilhelmine, er bleer forlovet med den 
12 Aar gatnle Prindg af Sachsen-Wei- 
mer. Ved dette Ægtestab vi! begge 
Lande forenes under en Regent. 

Nord -A frisc. — Grashopperne 
iAlgier rykke frem i en tæt Kolonne, 
som er 12 Mike lang og 6 Mike bred. 
Underretningen herein hqr udbredt Angst 
og Skræk i Provindsen Constantinr. 
Gnelmadalen er fnldstændig hjkrrjet af 
dem. 

Spanien — Det spanffe Kabinet 

hat kesigneret, efter at sllerede fsr Ge- 
neral Martinx Campog, Generalgnve1- 

«nør i Provindsen Nymastiliem havde 

« I 

s Frtbtllettcrs i ( 0 

Frn ttiLirfahnsut og andre, fomi Som- 
uns-tut Atm- ctt scttde Billet tit Hunn- 
1Vom euer Bett, bot trinkt«-, at Ttttnq 
della-Linien et« den ernste bin-Its t«i::tr 

zog den bedite for Skmtdittavct«ttc. LIM- 
iorttd eder til nasnnrfte Thingvttlla Agnus 
«elI(-t« shiv direkte til o-J. —- O. T. Nasi- 
·nntc-fen oft Peter Jepsmy Agnttcr 
z Tttttttcbt«og, Neb. 

IDanfkc Kronen 
Vetsel-Kurs. 

Stattdtttaver, det- agte at fettvc Pen- 
«gc hieni, hattdlets ·t cgen Interesse otd 

zforst at ttlskrive oZ og fau sig fttt til- 

settdt vor Kurs-Liste, der lisJe til Gent-t- 
ttdut«t-t«, hvot ntctnge Kroner og List 

«det« udbetalcg for hver Teller, ftct em 

lsitt-ne og til ct tttsittd. 

FExoursioneL 
Tatttpmte afgeta fra New York sont 

sotgcrz 
»Thingvaua« den 30 Zunf. 

I «Jslattd« den « Juli. 
»dekla« den W Juli. 
Pathctgetentcafgaar im tslxtsnkto tci 

fT agciforocien. 

? 
Land ljxcutsjun li( k( ts 
jagt Jernbanebilletter til Vesten og Nord- 

vesten til lavesi ntttlige Pktser. 

-».-l. Mosis-»He CI« Co» 
Ort-erst Vettern stotter- 

140 E. Kinzie St» Chicago, Jll.. 


